




اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و  یتاعالطا  ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 

: هدنسیون

روپ یقت  یقتدمحم 

: یپاچ رشان 

یسایس ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسسوم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و  یتاعالطا  ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  13يژتارتسا 

باتک 13تاصخشم 

13هراشا

تاجردنم 15تسرهف 

28همدقم

54زاغآرس

فادها فیاظو و  راتخاس ، شیادیپ ، كاواس : 63داسوم و 

63هراشا

ترورض 65تیمها و 

داسوم 65شیادیپ 

72فادها

( اه سیورس  نارس  هتیمک   ) 72تدعو

لیئارسا یتاعالطا  سیورس  74نانکراک 

تیرومأم 74فیاظو و 

75راتخاس

یتایلمع ياه  هزوح  اه و  76هاگیاپ 

هفرح يا 78ياهرایعم 

داسوم ياسؤر  اب  80ییانشآ 

اولیش 81نویور 

لراه 82رسیا 

تیمآ ری  83هم 

( ریمض  ) ریماز 84يوز 

( یفوخ  ) یفوه 85قاحسا 
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ینومدا 86موهان 

لیئارسا ناریزو  86تسخن 

86هراشا

نویروگ نب  86دیوید 

تراش 87هشوم 

نویروگ نب  87دیوید 

لوکشا 87يول 

ریام 87ادلگ 

نیبار 87قاحسا 

نیگب 89میخانم 

ریماش قاحسا  نیگب و  89میخانم 

زرپ نومیش  ریماش و  89قاحسا 

ریماش 89قاحسا 

زرپ نومیش  نیبار و  90قاحسا 

وهایناتن 90نیماینب 

كاراب 90دوهیا 

نوراش 90لیرآ 

لیئارسا روهمج  90ياسؤر 

90هراشا

نمزیاو 90مییح 

يوز نب  91قاحسا 

رازاش نامیلس ]  ] 91ناملاز

ریزتاک 91میئارفا 

نووان 91قاحسا 

گوزتره 91مییح 

نمزیاو 93رزع 
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( فاستاک هشوم   ) باّصق 93یسوم 

كاواس 94سیسأت 

94هراشا

یتالیکشت 97راتخاس 

كاواس 98ناکرا 

كاواس متفه ) مود و  لک  هرادا   ) یجراخ تاعالطا  100نامزاس 

كاواس موس ) لک  هرادا  ای   ) یلخاد تینما  102نامزاس 

كاواس متشه ) لک  هرادا  ای   ) یسوساجدض 103نامزاس 

یخیرات 105راودا 

كاواس ياسؤر  اب  106ییانشآ 

رایتخب 106رومیت 

ناورکاپ 107نسح 

يریصن هلا  108تمعن 

مدقم 110رصان 

دضتعم 111یلع 

هبناج هس  یتاعالطا  113نامیپ 

یهاشنهاش ناریا  هیکرت و  113لیئارسا ،

هیکرت ناریا و  115تیعقوم 

هیکرت ياه  119يدوهی 

هبناج هس  یتاعالطا  126يراکمه 

هبناج هس  یتاعالطا  ياهرانیمس  اهاروش و  اه ، 134هتیمک 

هبناج هس  ياه  سالجا  رد  ناگدننک  تکرش  راک و  روتسد  156ثحابم ،

هبناج هس  سالجا  رد  كاواس  ياه  216شرازگ 

هیشاح 256رد 

هبناج هس  یتاعالطا  265سالجا 

همانعطق اه و  265شرازگ 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 951زکرم  هحفص 7 

http://www.ghaemiyeh.com


یخیرات ياه  هنیمز  اه و  267هنیشیپ 

ینامثع يروتارپما  268طوقس 

ینامثع يروتارپما  یشالت  رد  دوهی  282هئطوت 

اه همانعطق  اه و  290شرازگ 

لهچ ش) ههد   ) لوا 291هرود 

هاجنپ ش) ههد   ) مود 361هرود 

هبناج هس  یتاعالطا  450نامیپ 

یهاشنهاش ناریا  لیئارسا و  450یپویتا ،

450هراشا

یپویتا هاگیاج  تیمها و  452تیعقوم ،

لیئارسا ینوماریپ  يژتارتسا  452رد 

لیئارسا ذوفن  زاس  هنیمز  اکیرمآ  461روضح 

یپویتا رد  لیئارسا  ذوفن  461شرتسگ 

469هرتیرا

كاواس لیئارسا و  یپویتا ، یتاعالطا  474يراکمه 

474هراشا

كاواس لیئارسا و  476یپویتا ،

ناهنپ 544تایلمع 

قارع ياهدرُک  كاواس و  ایس ، داسوم ، يراکمه  544رارسا 

ناهنپ 546تایلمع 

ینازراب یفطصمالم  اه و  550هگرمشیپ 

طابترا هقلح  554ناریا 

یلصا زورفا  شتآ  558اکیرمآ 

اه یلیئارسا  روضح  ذوفن و  562هنیشیپ 

لیئارسا ماک  570هب 

كرتشم 578تایلمع 
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اهدرُک میلعت  616حیلست و 

ریازجلا دادرارق 1975  زا  634سپ 

لیئارسا کیژتارتسا  656هدودحم 

656هراشا

ینوماریپ 658يایفارغج 

667نانبل

674قارع

قارع رد  نیسح  کلم  تنطلس  686حرط 

داسوم تراظن  تحت  مادص  یبای  692تردق 

707رصم

رصم رد  اه  710يدوهی 

ینوماریپ يژتارتسا  رد  رصم  716هاگیاج 

لیئارسا رصم و  شزاس  رد  يولهپ  اضردمحم  يرگ  727هطساو 

747ناتسبرع

753ندرا

759هیروس

767نامع

769نمی

771یبیل

اه 773ینیطسلف 

780ناتسکاپ

785نیچ

787روپاگنس

اقیرفآ رد  داسوم  ینوماریپارف  792نیرتکد 

792هراشا

اقیرفآ رد  اه  یلیئارسا  روضح  هرتسگ  794هقباس و 
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798ادناگوا

هبتنا هاگدورف  یخیرات  799دادیور 

807یتوبیج

816یلاموس

821اینک

نیتال 823ياکیرمآ 

825میامض

825هراشا

کی 827همیمض 

متا بمب  ای  لگ » هژورپ  »827

ود 833همیمض 

هس 842همیمض 

لیئارسا ناریا و  هاش  كرتشم  842عضاوم 

راهچ 848همیمض 

لیئارسا یجنایم  هطساو و  هاش ؛ 848اضردمحم 

جنپ 852همیمض 

ناریا يأر  یتسرپداژندض و  همانعطق  هب  داسوم  852ضارتعا 

شش 854همیمض 

ینف يداصتقا و  854يراکمه 

تفه 859همیمض 

ناریا رد  لیئارسا  یگدنیامن  تیعقوم  هرابرد  859یشرازگ 

تشه 869همیمض 

لیئارسا هب  ناریا  زا  یماظن  یتاعالطا -  هورگ  کی  869رفس 

هن 871همیمض 

نارهت رد  داسوم  دیدج  هدنیامن  871یفرعم 

هد 873همیمض 
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كاواس سیئر  هب  داسوم  یلبق  سیئر  873همان 

هدزای 875همیمض 

لیئارسا رد  رقتسم  كاواس  یگدنیامن  875همان 

هدزاود 877همیمض 

دوهی سناژآ  هرادا  زا  تسارح  لیلد  هب  كاواس  زا  داسوم  877رکشت 

هدزیس 879همیمض 

! داسوم سیئر  ياعد  879رکشت و 

هدراهچ 881همیمض 

نارهت رد  داسوم  سیئر  881ینزیار 

883همانباتک

مالعا 892تسرهف 

892هراشا

-ف لا 894آ - 

903ب

906پ

907ت

907ث

907ج

910چ

910ح

912خ

912د

913ذ

913ر

916ز

917ژ
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918س

919ش

922ص

923ض

924ط

924ع

927غ

927ف

928ق

929ك

931گ

933ل

934م

939ن

941و

942ه

943ي

946هشقن

زکرم 948هرابرد 
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رد یپویتا  هیکرت و  یتاعالطا  ياه  سیورـس  كاواس ، داـسوم ، كرتشم  تاـیلمع  رارـسا  لیئارـسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و 

باتک تاصخشم 

-1339 یقتدمحم ، روپ ، یقت  هسانشرس : 

هیکرت و یتاعالطا  ياه  سیورـس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تاـیلمع  رارـسا  لیئارـسا : ینوماریپ  يژتارتسا  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 
.روپ یقت  یقتدمحم  اقیرفآ / هنایمرواخ و  رد  یپویتا 

.1383 یسایس ، ياه  شهوژپ  تاعلاطم و  هسسوم  نارهت : رشن :  تاصخشم 

(. هدشات یگنر  هشقن  کی   ) هشقن : .ص  629 يرهاظ :  تاصخشم 

( زیموش )40000 (، روگنیلاگ ) لایر 50000 کباش : 

.Mohammad Taghi Taghipour. Israel periphery strategy یسیلگنا : هب  دلج  تشپ  تشاددای : 

سیونریز تروص  هب  نینچمه  609 ؛ [ - 603  ] .ص همانباتک : تشاددای : 

.یتاعالطا نامزاس  عوضوم : 

.لیئارسا یتاعالطا --  نامزاس  عوضوم : 

.Israel. Mosad داسوم ، عوضوم : 

.یجراخ طباور  لیئارسا --  عوضوم : 

یسایس ياه  شهوژپ  تاعلاطم و  هسسوم  هدوزفا :  هسانش 

JF1525/س 2ت 7 هرگنک :  يدنب  هدر 

327/12 ییوید :  يدنب  هدر 

م 2169-83 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

هراشا

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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2 ص :

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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تاجردنم تسرهف 

11 همدقم ···

29 زاغآرس ···

كاواس داسوم و 

35 فادها ··· فیاظو و  راتخاس ، شیادیپ ،

37 ترورض ··· تیمها و 

37 داسوم ··· شیادیپ 

43 فادها ···

43 اه ···) سیورس  نارس  هتیمک   ) تدعو

45 لیئارسا ··· یتاعالطا  سیورس  نانکراک 

45 تیرومأم ··· فیاظو و 

46 راتخاس ···

47 یتایلمع ··· ياه  هزوح  اه و  هاگیاپ 

49 يا ··· هفرح  ياهرایعم 

51 داسوم ··· ياسؤر  اب  ییانشآ 

52 اولیش ··· نویور 

ص:3

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 
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53 لراه ··· رسیا 

54 تیمآ ··· ری  هم 

55 ریمض ···)  ) ریماز يوز 

56 یفوخ ···)  ) یفوه قاحسا 

57 ینومدا ··· موهان 

57 لیئارسا ··· ناریزو  تسخن 

57 نویروگ ··· نب  دیوید 

58 تراش ··· هشوم 

58 نویروگ ··· نب  دیوید 

58 لوکشا ··· يول 

58 ریام ··· ادلگ 

58 نیبار ··· قاحسا 

59 نیگب ··· میخانم 

59 ریماش ··· قاحسا  نیگب و  میخانم 

59 زرپ ··· نومیش  ریماش و  قاحسا 

59 ریماش ··· قاحسا 

60 زرپ ··· نومیش  نیبار و  قاحسا 

60 وهایناتن ··· نیماینب 

60 كاراب ··· دوهیا 

60 نوراش ··· لیرآ 

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 
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60 لیئارسا ··· روهمج  ياسؤر 

60 نمزیاو ··· مییح 

61 يوز ··· نب  قاحسا 

61 رازاش ··· نامیلس ]  ] ناملاز

61 ریزتاک ··· میئارفا 

61 نووان ··· قاحسا 

4 ص :

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 17 

http://www.ghaemiyeh.com


61 گوزتره ··· مییح 

62 نمزیاو ··· رزع 

62 فاستاک ···) هشوم   ) باصق یسوم 

63 كاواس ··· سیسأت 

66 یتالیکشت ··· راتخاس 

67 كاواس ··· ناکرا 

68 كاواس ··· متفه ) مود و  لک  هرادا   ) یجراخ تاعالطا  نامزاس 

70 كاواس ··· موس ) لک  هرادا  ای   ) یلخاد تینما  نامزاس 

71 كاواس ··· متشه ) لک  هرادا  ای   ) یسوساجدض نامزاس 

73 یخیرات ··· راودا 

74 كاواس ··· ياسؤر  اب  ییانشآ 

74 رایتخب ··· رومیت 

75 ناورکاپ ··· نسح 

76 يریصن ··· هلا  تمعن 

78 مدقم ··· رصان 

79 دضتعم ··· یلع 

هبناج هس  یتاعالطا  نامیپ 

81 یهاشنهاش ··· ناریا  هیکرت و  لیئارسا ،

83 هیکرت ··· ناریا و  تیعقوم 

87 هیکرت ··· ياه  يدوهی 

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 
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93 هبناج ··· هس  یتاعالطا  يراکمه 

99 هبناج ··· هس  یتاعالطا  ياهرانیمس  اهاروش و  اه ، هتیمک 

111 هبناج ··· هس  ياه  سالجا  رد  ناگدننک  تکرش  راک و  روتسد  ثحابم ،

143 هبناج ··· هس  سالجا  رد  كاواس  ياه  شرازگ 

167 هیشاح ··· رد 

5 ص :

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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هبناج هس  یتاعالطا  سالجا 

173 اه ··· همانعطق  اه و  شرازگ 

175 یخیرات ··· ياه  هنیمز  اه و  هنیشیپ 

176 ینامثع ··· يروتارپما  طوقس 

184 ینامثع ··· يروتارپما  یشالت  رد  دوهی  هئطوت 

189 اه ··· همانعطق  اه و  شرازگ 

190 لهچ ش ···) ههد   ) لوا هرود 

231 هاجنپ ش ···) ههد   ) مود هرود 

هبناج هس  یتاعالطا  نامیپ 

281 یهاشنهاش ··· ناریا  لیئارسا و  یپویتا ،

یپویتا هاگیاج  تیمها و  تیعقوم ،

283 لیئارسا ··· ینوماریپ  يژتارتسا  رد 

289 لیئارسا ··· ذوفن  زاس  هنیمز  اکیرمآ  روضح 

289 یپویتا ··· رد  لیئارسا  ذوفن  شرتسگ 

294 هرتیرا ···

یتاعالطا يراکمه 

299 كاواس ··· لیئارسا و  یپویتا ،

ناهنپ تاّیلمع 

341 قارع ··· ياهدرُک  كاواس و  ایس ، داسوم ، يراکمه  رارسا 

343 ناهنپ ··· تایلمع 
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345 هنایمرواخ ··· هلأسم  نیرت  يّرس 

347 ینازراب ··· یفطصمالم  اه و  هگرمشیپ 
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351 طابترا ··· هقلح  ناریا 

355 یلصا ··· زورفا  شتآ  اکیرمآ 

359 اه ··· یلیئارسا  روضح  ذوفن و  هنیشیپ 

365 لیئارسا ··· ماک  هب 

371 كرتشم ··· تایلمع 

395 اهدرُک ··· میلعت  حیلست و 

407 ریازجلا ··· دادرارق 1975  زا  سپ 

لیئارسا کیژتارتسا  هدودحم 

423 ینوماریپ ··· يایفارغج 

429 نانبل ···

435 قارع ···

445 قارع ··· رد  نیسح  کلم  تنطلس  حرط 

450 داسوم ··· تراظن  تحت  مادص  یبای  تردق 

459 رصم ···

462 رصم ··· رد  اه  يدوهی 

467 ینوماریپ ··· يژتارتسا  رد  رصم  هاگیاج 

475 لیئارسا ··· رصم و  شزاس  رد  يولهپ  اضردمحم  يرگ  هطساو 

487 ناتسبرع ···

491 ندرا ···

497 هیروس ···
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503 نامع ···

505 نمی ···

507 یبیل ···

509 اه ··· ینیطسلف 

515 ناتسکاپ ···
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519 نیچ ···

521 روپاگنس ···

اقیرفآ رد  داسوم  ینوماریپارف  نیرتکد 

527 اقیرفآ ··· رد  اه  یلیئارسا  روضح  هرتسگ  هقباس و 

531 ادناگوا ···

532 هبتنا ··· هاگدورف  یخیرات  دادیور 

539 یتوبیج ···

547 یلاموس ···

551 اینک ···

553 نیتال ··· ياکیرمآ 

مئامض

557 کی ··· همیمض 

557 متا ··· بمب  ای  لگ  هژورپ 

561 ود ··· همیمض 

561 ناریا ··· مدرم  یمالسا  تضهن 

569 هس ··· همیمض 

569 لیئارسا ··· ناریا و  هاش  كرتشم  عضاوم 

573 راهچ ··· همیمض 

573 لیئارسا ··· یجنایم  هطساو و  هاش ؛ اضردمحم 

577 جنپ ··· همیمض 
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577 ناریا ··· يأر  یتسرپداژندض و  همانعطق  هب  داسوم  ضارتعا 

579 شش ··· همیمض 

579 ینف ··· يداصتقا و  يراکمه 

583 تفه ··· همیمض 
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583 ناریا ··· رد  لیئارسا  یگدنیامن  تیعقوم  هرابرد  یشرازگ 

589 تشه ··· همیمض 

589 لیئارسا ··· هب  ناریا  زا  یماظن  یتاعالطا -  هورگ  کی  رفس 

591 هن ··· همیمض 

591 نارهت ··· رد  داسوم  دیدج  هدنیامن  یفرعم 

593 هد ··· همیمض 

593 كاواس ··· سیئر  هب  داسوم  یلبق  سیئر  همان 

595 هدزای ··· همیمض 

595 لیئارسا ··· رد  رقتسم  كاواس  یگدنیامن  همان 

597 هدزاود ··· همیمض 

597 دوهی ··· سناژآ  هرادا  زا  تسارح  لیلد  هب  كاواس  زا  داسوم  رکشت 

599 هدزیس ··· همیمض 

599 داسوم ···! سیئر  ياعد  رکشت و 

601 هدراهچ ··· همیمض 

601 نارهت ··· رد  داسوم  سیئر  ینزیار 

603 همانباتک ···

611 صاخشا ···)  ) مالعا تسرهف 

631 هشقن ··· 
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همدقم

زا يرایـسب  رد  لیئارـسا  یـسوساج  یتاعالطا و  يوپاکت  رارـسا  یناوخزاب  ینیبزاب و  رد  رمتـسم  یـششوک  درواتـسد  رـضاح ، باـتک 
.تساقیرفآ ایسآ و  هراق  رت ، عماج  رت و  تسرد  ینایب  هب  هنایمرواخ و  هقطنم  هنارتیدم ، هزوح  ياهروشک 

تاـعالطا و اـه ، شرازگ  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛ یبرغ  یلیئارـسا و  يدوـهی -  عـبنم  اـه  هد  هب  دنتـسم  باـتک ، نیا  فـلتخم  ثحاـبم 
عم .تسا  هدروخ  دـنویپ  نآ  ياوتحم  اب  برغ  یـسایس  یتاعالطا و  ياه  هصرع  ناراک  هنهک  تسینویهـص و  ناسوساجرَـس  تافارتعا 

شزرا ناقتا و  رابتعا ، فصولا ،

نارود رد  روشک  تینما  تاعالطا و  نامزاس  هدش  يدنب  هقبط  كرادم  دانسا و  هب  یکتم  اه ، هداد 

شیب اب  هک  يدانسا  .تسا  هتفای  شراگن  اهنآ  روحم  لوح  رثا ، نیا  اساسا  هک  تسا ، كاواس  روهشم  ففخم و  مان  اب  يولهپ ، تنطلس 
هدرپ ِسَپ  زا  راب  نیلوا  يارب  تمدق ، لاس  لهچ  ای  یس  زا 

نخس حیرص  هدرپ و  یب  زورما ، لسن  اب  ناهج ، هکلب  هنایمرواخ و  هقطنم  مهم  رایـسب  لیاسم  زا  یکی  هرابرد  ات  دنا  هدمآ  نوریب  خیرات 
.دنیوگب

یبرغ يزادرپ  خیرات  رد  زورما  هک  نیطسلف  نیمزرس  نوماریپ  ای  هیـشاح  ياهروشک  زا  يدادعت  هب  رـصحنم  رثا ، نیا  ییایفارغج  ورملق 
ینهذ و هقباس  لیلد  هب  باتک ، يارب  ینوماریپ  يژتارتسا  ناونع  دـسر ، یم  رظن  هب  اما  تسین ؛ دـنمان ، یم  لیئارـسا  ار  نآ  ینویهـص ، و 

ناهنپ و تایلمع  رارسا  دراد ، ار  نآ  تیلباق  عوضوم ، اب  نابطاخم  زا  يرایسب  رظن و  نابحاص  ناسانشراک ، ییانشآ 

.دهد ششوپ  زین  ار  مسینویهص  ینوماریپارف 

زا يدرمگرزب  يرادـمچرپ  هب  یتضهن  نوهرم  ار ، رـصاعم  خـیرات  ناهنپ  هتفگان و  رارـسا  اب  ییانـشآ  یهاگآ و  ام ، لـسن  اـم و  رـصع 
هک یتضهن  .تسا  نیمز  يور  ناحلاص  ناکاپ و  هلالس 
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هنهک یخرب  فارتعا  هب  .دیچیپ  مهرد  ار  هنتف  یلحم  یناهج و  نارادمدرـس  راموط  دـیچرب و  نیمزرـس  نیا  رد  ار  یناهج  هئطوت  هاگیاپ 
.دوب  (1) يا هیشاح  تسایس  زیمآ  تیقفوم  نوناک  طوقس  تضهن ، نیا  ياهدمایپ  زا  تسایس ، هصرع  ناراک 

نامه ای  يا  هیـشاح  نیرتکد  تمدخ  رد  داسوم ، تیاده  یهارمه و  اب  یتاعالطا  یـسوساج و  سیورـس  دنچ  زا  لکـشتم  نوناک  نیا 
رکیپ رب  هک  دوب  يا  هبرض  زیچ  ره  زا  شیب  نیا ، و  دش ، نوگنرس  یمدرم  یبالقنا  لابند  هب  ناریا  هاش  .دوب  لیئارسا  ینوماریپ  يژتارتسا 

لیئارسا سپس  اکیرمآ و 

ناکت راوگان و  هرظتنمریغ ، رایـسب  برغ ، مسینویهـص و  یتاعالطا  هعماـج  يارب  بـالقنا ، يزوریپ  تنطلـس و  طوقـس   (2) .دمآ دراو 
طوقس ینیب  شیپ  رد  یتاعالطا ، یسوساج و  فوخم  نامزاس  نیا  زجع  یناوتان و  هب  هراشا  اب  نارود ، نآ  رد  ایـس  سیئر  .دوب  هدنهد 

: تسا هدرک  فارتعا  ناریا ، رد  مسینویهص  برغ و  هاگیاپ 

طـسوت طقف  دوب : هتـشون  نآ  يور  هک  دیـسر  ایـس  يزکرم  هرادا  هب  دیفـس  خاک  زا  یتکاـپ  نابآ 1357 ]  20  ] ربماون 1978 زور 11  »
طخ هب  هک  مدـید  نآ  رد  رتراـک  تندـیزرپ  زا  هاـتوک  تشادداـی  کـی  مدرک ، زاـب  ار  تکاـپ  هک  یعقوم  .دوش و  هدوشگ  ایـس  سیئر 

: دوب هتشون  نینچ  شدوخ 

ناتسا کیبز ، سوریاس ، هب :

هب عـجار  رتدوز  هچ  ره  دوـش و  یـسررب  هراـبود  لـئاسم  .مرادـن  تیاـضر  ناـمدوخ  یـسایس  تاـعالطا  متـسیس  راـک  تیفیک  زا  نـم 
سپ .دیهدب  شرازگ  ناهج  هقطنم  نیرتمهم  رد  ام  ياه  ییاناوت  تارودقم و 

، شیوخ ییاناوت  هب  ندوزفا  نمض  دیناوتب  هک  دینک  ادیپ  ییاه  شور  زین  ناتدوخ  نیب  تروشم  زا 

.دیهد رارق  زین  نم  رایتخا  رد  ار  مزال  ياه  یهاگآ  یسایس و  تاعالطا 

« رتراک یمیج 

یلو دوـب ، هداد  رارق  بطاـخم  مه  ار  یلم  تینما  رواـشم  هجراـخ و  ریزو  دوـخ  تشادداـی  رد  نم ، رب  هوـالع  هـچرگ  روـهمج  سیئر 
نینچ لاسرا  اب  رتراک  تندیزرپ  هک  دوب  نیا  رما  تیعقاو 

عاضوا هرابرد  ایس  ياه  لیلحت  اه و  شرازگ  زا  هک  دنامهفب  نم  هب  احیولت  تساوخ  یم  یتشاددای 

.درادن تیاضر  هجو  چیه  هب  ناریا 

نیا  ] .دمآ یم  دراو  ایس  ناکرا  رب  هک  دوب  تخس  يا  هبرض  مکح  رد  رتراک  تندیزرپ  تشاددای 
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لوا 1372، پاچ  یمالـسا ، گنهرف  رـشن  رتفد  هنگنز ، دیـشمج  همجرت  لیئارـسا ، یناهن  ياه  گنج  سیروم ، ینب  کلب و  ناـی  - . 1
ص 403.

.عبنم نامه  - . 2
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دروم ار  میاـهراک  نم ، اـب  یـصوصخ  يوگو  تفگ  کـی  نمـض  روهمج  سیئر  نآ ، زا  لـبق  هتفه  کـی  دودـح  هک ] دوب  یلاـح  رد 
(1) .دشاب رنرت ] دلیفسناتسا   ] نم تسد  رد  نانچمه  دیدم  ياه  تدم  ات  ایس  تسایر  دراد  لیم  هک  دوب  هتفگ  هداد و  رارق  شیاتس 

هاش تردق  هیاپ  هکلب  تشاد ، هیکت  نانیمطا و  هزادنا  زا  شیب  ایـس  راک  هنهک  ناسوساج  نارومأم و  لیلحت  تاعالطا و  هب  طقف  هن  رنرت 
هدرک یبایزرا  كاواس  شترا و  رب  یکتم  ار  يولهپ  تنطلس  و 

.دندوب لیئارسا  اکیرمآ و  تیامح  دروم  ًالماک  ود  ره  هک  دوب 

لماک لرتنک  زونه  فلاخم ، ياه  هورگ  دوجو  مغر  یلع  هک  دوب  یهاش  طـقف  دـید  یم  ناریا  رد  [ 1357  ] زییاپ 1978 یط  ایس  هچنآ 
(2) .داد رارق  دیدرت  دروم  دش  یمن  كاواس )  ) یتاعالطا یفخم  سیورس  سیلپ و  ياوق  دنمورین ، شترا  رب  ار  وا 

همه زا  رتارف  لیئارـسا و  برغ و  یتاعالطا  ياـه  سیورـس  برغ ، رد  ناـهاگآ  فارتعا  قبط  یهاـشنهاش ، ماـظن  طوقـس  هک  دوب  نیا 
.دومن  (3) هزادنا یب  یناشیرپ  كوش و  راچد  ار  یناهج  مسینویهص  یتاعالطا  سیورس  اهنآ ،

بالقنا عوقولا  بیرق  يزوریپ  صیخـشت  كرد و  رد  برغ ، مسینویهـص و  یـسوساج  یتاعالطا و  ياه  سیورـس  فعـض  یناوتان و 
هب فا 14  هدنگنج  دنورف  اه  هد  یخیرات ، گرزب  دادیور  نیا  زا  لبق  هام  دنچ  دودح  هک  دوب  هزادنا  نآ  ات  تنطلس  طوقس  یمالسا و 

هداد لیوحت  ناریا 

وا هدش ، يراکمه  دراو  ناریا  ییاوه  يورین  هدنامرف  اب  اعیرس  لیئارسا  هراب : نیا  رد  يدوهی  هدنسیون  هشنم  نب  يرآ  هتـشون  هب  .دندوب 
رد یهاگیاپ  هب   14  - فا يامیپاوه  دنورف  قاچاق 48  رد  ار 

یب ناریا  رد  يراج  ثداوح  زا  هک  رتراک  تلود  ...دـش  هتخورف  ناویاـت  هب  ادـعب  اـهامیپاوه  نیا  .درک  يراـی  انیـس  يارحـص ]  ] لاـمش
(4) .دوب هدرک  ءادها  ناریا  هاش  هب   [ رهم 1357 رویرهش و  نیب   ] ربماتپس 1978 رد  ار  اهامیپاوه  نیا  دوب  تاعالطا 

13 ص :

نیـسح رتکد  همجرت  یـسارکمد ، يراـک و  ناـهنپ  رتراـک ] يروهمج  تساـیر  ناـمز  رد  ایـس  ناـمزاس  سیئر   ] رنرت دلیفـسناتسا  - . 1
ص 178. ، 1370 مراهچ ، پاچ  تاعالطا ، تاراشتنا  نایبارتوبا ،

ص 182. عبنم ، نامه ، - . 2
ص 407. سیروم ، ینب  کلب و  نای  - . 3

هرامش 38908. نئوژ 1993 ،  16 مارهالا ، يرصم  هیرشن  هبعکراوز ، نیـسحدمحم  مجرتم  روصنم ، سینا  يوار : هشنم ، نب  يرآ  - . 4
هب سیراپ  زا  ینیمخ  ماما  تشگزاب  هام 1357 و  يد  خیرات 26  رد  ناریا  زا  هاش  جورخ  هلصاف  هب  هک  تسا  رورض  هتکن  نیا  يروآدای 

.دندز تایلمع  مادقا و  نیا  هب  تسد  اه  تسینویهص  هزور ، تدم 16  نیا  لالخ  رد  ینعی  نمهب 1357 ، خیرات 12  رد  نارهت ،
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زا معا  یتـموکح ، هاگتـسد  رد  اـه  تسینویهـص  روضح  ذوـفن و  قـمع  زا  بـالقنا ، يزوریپ  هناتـسآ  رد  مه  نآ  لیئارـسا ، مادـقا  نیا 
(1) .دنک یم  تیاکح  يرکشل  يروشک و 

نیا رد  داـسوم  یـسوساج  یتاـعالطا و  تاـیلمع  يولهپ ، رـصع  ناریا  رد  اـه  یلیئارـسا  ذوفن  روـضح و  شخب  نیرتـمهم  دـیدرت ، یب 
.دش یم  ماجنا  ارجا و  كاواس  یتالیکشت  ینامیپمه  يراکمه و  اب  هک  دوب  نیمزرس 

درواتسد اهنت  هن  كاواس  داسوم و  یسوساج  یتاعالطا و  يراکمه  نامیپ  نارود ، نآ  زا  دوجوم  عبانم  كرادم و  دانـسا ، یهاوگ  هب 
يارب ینامزاس ، يراـکمه  نیا  رگید ، يوس  زا  .دوب  روشک  یلم  عفاـنم  اـب  ریاـغم  هکلب   (2)، تشادـن رـصع  نآ  ناریا  يارب  یلوبق  لباق 

، یلیئارسا فرط 

، یجراخ زین  یلخاد و  لماوع  هلسلس  کی  فصولا  عم  .دوب  کیژتارتسا  دنمفده و  ینعم ، اب  ًالماک 

اه يدوهی  ذوفن  هک  دومن  یم  يراکمه  نیا  هب  دهعتم  فظوم و  ار  ناریا  رب  مکاح  یتنطلس  متسیس 

هب هلمج  نآ  زا  اکیرمآ ، هدحتم  تالایا  هژیو  هب  برغ ، هب  تنطلس  هاگتـسد  یگتـسباو  ناریا و  یتموکح  ناکرا  رد  اه  تسینویهـص  و 
.دیآ یم  باسح 

نییعت شیپ  زا  فادـها  نیمأت  يارب  لاتـسیرک  حرط  هب  موسوم  كاواس  داسوم و  هبناجود  یتاعالطا  نامیپ  اـه ، یلیئارـسا  هاگدـید  زا 
، اذل دوبن ؛ هدننک  عناق  یفاک و  هقطنم ، رد  یتسینویهص  هدش 

، داسوم زا  لکـشتم  هبناج ، هس  یتاعالطا  نامیپ  هقطنم ، رد  رظن  دروم  یتاعالطا  دـنبرمک  شیازفا  اـه و  هقلح  میکحت  لـیمکت و  يارب 
هفاضا نآ  هب  زین  ار  هیکرت  یتاعالطا  سیورس  كاواس و 

.دندرک

یتاعالطا نامیپ  تیهام  فادها و  هرابرد  ایس ، اهنآ  سأر  رد  و  اکیرمآ ، یتاعالطا  ياه  سیورس  هدش  يدنب  هقبط  شرازگ  ساسا  رب 
هرصاحم هقلح  دیشوک ، اه  لاس  یط  لیئارسا  هبناج ؛ هس 

نامزاس کی  [ 1337  ] لاس 1958 رخاوا  رد  .دنکشب  هنایمرواخ ، رد  ناملسم  برعریغ  ياهروشک  اب  طابترا  داجیا  قیرط  زا  ار  بارعا 
( كاواس  ) ناریا تینما  تاـعالطا و  ناـمزاس  و  ( TNSS  ) هیکرت یلم  تینما  سیورـس  داسوم ، لماش  هبناج ، هس  یمـسر  یتاـعالطا 

ار نآ  هک  دش  لیکشت 

14 ص :

هرتسگ ناریا و  رد  اه  تسینویهـص  اه و  يدوهی  ذوفن  روضح و  ياه  هنیمز  لماوع و  داعبا ، هرابرد  رتشیب  تاـعالطا  بسک  يارب  - . 1
لوا 1379. پاچ  یسایس ، ياه  شهوژپ  تاعلاطم و  هسسؤم  ناریا ، رد  یتسینویهص  يدوهی و  ياه  نامزاس  هب : دوش  هعجارم  نآ ؛
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هاگتـسد كاواس و  يدمحا ، نمحرلادبع  هب : دوش  هعجارم  نیفرط ، يارب  نآ  جـیاتن  داسوم و  كاواس و  يراکمه  نامیپ  هرابرد  - . 2
لوا 1381. پاچ  یسایس ، ياه  شهوژپ  تاعلاطم و  هسسؤم  لیئارسا ، یتاعالطا 
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.دندیمان  (1) رس هس  هزین 

رس هس  هزین  تالیکـشت  .دوب  اه  سیورـس  نیا  زا  کیره  اب  داسوم ]  ] هبناجود طباور  رب  هوالع  يزیچ  نامزاس  نیا  تاقفاوت ، ساسا  رب 
مین ره  زین  یتاسلج  یتاعالطا ، تالدابم  موادت  رب  هوالع 

.تشاد اه  سیورس  ياسؤر  حطس  رد  لاس ،

، داسوم هک  هدومن  دـیکأت  هیکرت ، لیئارـسا و  نیب  یتاعالطا  طباور  ینوناـق  بیوصت  رب  هوـالع  اـه ، كرت  اـب  قفاوت  لـصا  یلک  یناـبم 
رایتخا رد  ار  دننک  یم  لمع  هنایمرواخ  رـسارس  رد  روشک  نآ  هیلع  هک  یناسک  و  هیکرت ، رد  يوروش  لامع  ياه  تیلاعف  زا  یتاعالطا 

رد .دهد  رارق  هیکرت  سیورس 

هک ار  یبرع  ياهروشک  یسایس  دصاقم  زا  یتاعالطا  هنوگ  ره  هک  دندومن  تقفاوم  اه  كرت  لباقم ،

رد ار  لیئارسا  هیلع  يرصم  لامع  تاصخشم  اه و  تیلاعف  زین  دراد و  ریثأت  لیئارسا  تینما  رب 

.تفرگ هدهع  هب  ار  هیکرت  یتاعالطا  سیورـس  یـسوساجدض  یکینکت و  تامیلعت  لیئارـسا  نینچمه  .دنهد  رارق  اه  یلیئارـسا  رایتخا 
.دوب یناریا  تاماقم  تامیمصت  رد  لیئارسا ، قفاوم  یبرع و  دض  ياه  تسایس  هعسوت  داجیا و  ناریا ، اب  لیئارسا  طباور  یلـصا  فده 

هب رخاوا 1950  زا 

ار قارع  ياهدرُک  كاواس  يراکمه  اب  داسوم  .تسا  هتـشاد  يراکمه  كاواس  اب  كرتشم  تایلمع  رد  داسوم  اه ، لاس  یط  رد  دعب ،
لیئارسا .تسا  هدرک  تیامح  دادغب ] يزکرم  تلود  هیلع  ]

هک اه  تسینومک  ياه  تیلاعف  قارع و  ثداوح  تالوحت و  یبرع ، ياـهروشک  رـصم و  ياـه  تیلاـعف  هراـبرد  ییاـه  شرازگ  اـبترم 
(2) .تسا هدرک  لقتنم  كاواس  هب  تشاد ، ناریا  رب  یتارثا 

نامزاس اهنآ ، رانک  رد  اذل  درک ؛ یمن  نیمأت  ار  لیئارـسا  فادها  یمامت  زین  روبزم  هبناج  هس  یتاعالطا  نامیپ  اه ، تسینویهـص  رظن  زا 
كاواس داسوم ، زا  لکشتم  يرگید ، یتاعالطا  كرتشم 

، اه نامیپ  نیا  زا  کی  ره  .دوب  باقع  نآ  زمر  مان  هک  دنداد  لیکشت  یپویتا  یتاعالطا  سیورس  و 

.دنتشاد دوخ  نوماریپ  يایفارغج  رد  نیعم  یتایلمع  ياه  هزوح  و  دندوب ، هناگادج  فیاظو  حرش  یلخاد و  ياه  همان  نیئآ  ياراد 

ياـه سیورـس  درکلمع  هبناـج و  دـنچ  یتاـعالطا  ياـه  ناـمیپ  درواتـسد  نوماریپ  شـسرپ  هراـب ، نیا  رد  هراـشا  لـباق  یـساسا  هتکن 
ياه نامیپ  قیرط  زا  داسوم  رگید ، ناـیب  هب  .تسا  رگید  يوس  زا  یلیئارـسا ، فرط  فادـها  هزیگنا و  وس و  کـی  زا  روبزم  یتاـعالطا 

یفده هچ  هراشا ، دروم  یتاعالطا 

15 ص :
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Trident - . 1
صص 62-61. ماما ، طخ  وریپ  نایوجشناد  ج 11 ، یسوساج ، هنال  دانسا  - . 2
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؟ درک یم  بیقعت  ار 

ینعی 1327ش ) لاس 1948م / ات   ) متسیب نرق  لوا  همین  نایاپ  ات  هدزون  نرق  لوا  ياه  ههد  زا  تسینویهـص ، ياه  نیـسیروئت  ناربهر و 
نآ هیاس  رد  دادملق و  دوهی  مسینویهـص و  ییاهن  دربهار  ار  ناکـسا  يژتارتسا  نیطـسلف ، نیمزرـس  رد  لیئارـسا  سیـسأت  مالعا  زا  لبق 

.دندرک یم  تکرح 

همه رد  اه  يدوهی  تسین و  نما  دوهی  يارب  ناهج  ياجک  چـیه  هک  دوب  نیا  نارود ، نآ  رد  یتسینویهـص  ياهراعـش  اهاعدا و  ساسا 
نیا يانبم  رب  .دنراد  رارق  تیذا  رازآ و  تحت  ایند  طاقن 

ای مسیتیمس  یتنآ  هلأسم  لح  دوهی و  تاجن  هار  اهنت  نآ ، رد  يدوهی  تلود  رارقتسا  دحاو و  ینیمزرس  رد  اه  يدوهی  ناکسا  هیـضرف ،
نیا تابثا  يارب  .دوب  ناهج  رد  يزیتسدوهی  يرازآدوهی و 

اریز تفاین ؛ ققحت  ناکـسا  يژتارتسا  اما  .تفرگ  ماجنا  دوهی  هیلع  یتح  یناهج ، هصرع  رد  دولآزمر ، كوکـشم و  یتامادقا  هیـضرف ،
زین دوهی  هماع  دادن و  ناشن  ینادنچ  یهارمه  یمومع  راکفا 

نیا تمس  هب  مزال  یفاک و  تبغر  لیامت و  اکیرمآ ، اپورا و  هلمج  زا  ناهج ، طاقن  زا  يرایسب  رد  بسانم  بولطم و  تیعقوم  لیلد  هب 
(1) .تشادن يژتارتسا 

نآ يزیتسدوهی ، رونت  رب  ندیمد  اب  هک  دوب  راوتسا  هیضرف  نیا  رب  ینویهص  ياه  تسیژتارتسا  درگش  کیتکات و  یخیرات ، ههرب  نآ  رد 
مود یناهج  گنج  .دنراد  هگن  رو  هلعش  نشور و  ار 

رظن دروم  طیارش  هنیمز و  گنج ، نیا  رد  .دوب  دوصقم  نیا  يارب  يرثؤم  بولطم و  رایسب  هلیسو 

نادـجو .دـش  هداد  اج  مومع  ناـهذا  رد  تیعقاو  کـی  ناونع  هب  ، (2) تـساکولوه ای  يدوهی  نویلیم  شـش  راتـشک  هناسفا  .دش  مهارف 
تفریذپ ار  نیمزرس  کی  رد  ناگدنامزاب )!( ناکسا  موزل  درک و  هیوم  دوهی  هب  بستنم  ِدسَج  یب  هاگمارآ  رب  برغ  ناهج  رد  یمومع 
نیمزرـس هب  نتفر  زیرگ و  رد  ار  هراچ  دندرک و  رواب  ار  هناسفا  نیا  دوهی  ماوع  زا  يرایـسب  .درک  يدردمه  یهارمه و  اهنآ  هلأسم  اب  و 

.دندید مسینویهص  دوعوم 

تفاـی و ققحت  نیطـسلف  رد  دوهی  تلود  رارقتـسا  داـجیا و  يژتارتسا  تشهبیدرا 1327ش ، لاـس 1948م / هم  هاـم  رد  بیترت  نیا  هب 
نویلیم کی  زا  شیب  یگراوآ  راتشک و  ياهب  هب  لیئارسا 

16 ص :

، يزیتسدوهی تیعقاو  یهاشناطلس ، اضریلع  هب : دوش  هعجارم  يرازآدوهی ، ای  مسیتیمس  یتنآ  هدرپ  سَپ  يارجام  تیهام و  هرابرد  - . 1
ات 229. صص 131  لوا 1381 ، پاچ  نیطسلف ، تاعلاطم  زکرم  مود  باتک  تسینویهص  ههوژپ 

هدرپ تشپ  لیاسم  تیهام و  مود ، یناهج  گنج  رد  تساکولوه  ای  دوهی  ماع  لتق  هناـسفا  هراـبرد  رتشیب  تاـعالطا  بسک  يارب  - . 2
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، ینیدلاءایـض دیرفلاوبا  رتکد  همجرت  هناسفا ؟ ای  تیعقاو  مود  یناهج  گنج  رد  زاگ  ياه  قاتا  نوسیروف ، ربور  هب : دوش  هعجارم  نآ ،
رد دوهی  ماع  لتق  هناـسفا  نیدـلا ،) یحموبا   ) قیدـص نیدـباعلا  نیز  زین ، لوا 1381 . پاچ  هشیدناءایض ، یـشهوژپ  یگنهرف  هسـسؤم 

لوا 1372. پاچ  لاله ، رشن  مود ، یناهج  گنج 

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
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.درک تیدوجوم  مالعا  نیطسلف ، نیمزرس  رد  نآ ، نانکاس  نابحاص و  يدابآ  رهش و  دصناپ  زا  شیب  مادهنا  ینیطسلف و 

مالعا هلـصافالب  اهنآ  .دنتفای  رثؤم  اراک و  يا  هبرح  ار  مسیتیمـس  یتنآ  هیـضرف  لیئارـسا ، ناراذـگ  هیاپ  ینویهـص و  ياه  تسیژتارتسا 
رارق ناناملسم  بارعا و  يایرد  هرصاحم  رد  هک  دندرک 

.تسا رطخ  دیدهت و  ضرعم  رد  اهنآ  تیدوجوم  دنا و  هتفرگ 

ناهذا رد  زونه  تساکولوه  هناسفا  .دوب  تینما  زا  عافد  راعش  يارب  بسانم  ششوپ  هیجوت و  نیطسلف ، رد  يدوهی  هعماج  تینما  نیمأت 
تساکولوه عوقو  مدع  دوخ و  تینما  زا  عافد  هناهب  هب  ار  فارطا  ياهروشک  اه و  نیمزرس  هب  یمجاهت  زواجت و  ره  اهنآ  دوب و  هدنز 

، رگید

.دنتخاس یم  هارمه  دوخ  اب  هیجوت و  زین  ار  یناهج  هعماج  یتح  دندرمش و  یم  زاجم 

تالاح زا  هک  دوب  دوهی  سوفن  رد  هتفهن  ياهوزرآ  هلسلس  کی  اهنت  زاغآ  رد  لیئارسا  يژتارتسا  برع : ناهج  هدنسیون  کی  هتفگ  هب 
کیتکات يژتارتسا و  تروص  سپس  دش و  هدیقع  کی  هب  لدبم  یمارآ  هب  اما  درک ؛ یم  تیاکح   ]... [ اهنآ یگدنز  طیارـش  ینورد و 
سنارفنک رد  هک  یتروص  نامه  هب  لیئارسا  يژتارتسا  ایآ  هک  تسا  نیا  دوش  یم  حرطم  اتـسار  نیا  رد  هک  یلاؤس  .تفرگ  دوخ  هب  ار 

دیاب خساپ  رد  تسا ؟ هتفریذپ  تروص  نآ  رد  یتالوحت  رییغت و  دیدج ، طیارش  اب  قابطنا  روظنم  هب  هکنآ  ای  هدنام و  یقاب  دوب ،  (1) لاب
هتفریذپن رییغت  هنوگچیه  لیئارسا  يژتارتسا  هک  تفگ 

ات لین  زا  نآ ، ناربهر  ياعدا  دروم  یخیرات  نیمزرس  رد  لیئارسا  تلود  داجیا  یپ  رد  ناکامک  و 

ققحت ذوفن و  شرتسگ  هرطیس ، طلست و  یبلط ، هعسوت  رد  يژتارتسا  نیا  فادها  .تسا  ناهج  مامت  رب  لماک  تدایـس  سپـس  تارف و 
(2) .دوش یم  هصالخ  اه  یلیئارسا  لامآ 

: دنا هداد  رارق  دوخ  راک  روتسد  رد  هتشاد و  رظن  دم  ار  لصا  دنچ  هراومه  يژتارتسا ، نیا  دربشیپ  ریسم  رد  تسینویهص  ناربهر 

.لمع راکتبا  لصا  نمشد 3 - نیمزرس  لخاد  هب  گنج  لاقتنا  لصا  يریگلفاغ 2 - لصا  - 1

يا هدمع  مهس  اه ، گنج  رتشیب  رد  يریگلفاغ  لصا  ندرا ، هاگشناد  یسایس  مولع  شخب  داتسا  هعبابر  لیعامسا  يزاغ  رتکد  هتشون  هب 
اه يریگرد  همه  رد  هتشاد و  لیئارسا  يژتارتسا  رد 

17 ص :

نیا رد  .دـش  رازگرب  لـصتره  رودوئت  تساـیر  هب  سیئوس ، لاـب  رهـش  رد  لاـس 1897م ، رد  مسینویهـص  یناـهج  هرگنک  نیلوا  - . 1
.دیدرگ بیوصت  نییبت و  مسینویهص  يژتارتسا  فادها و  يراذگ و  هیاپ  مسینویهص  یناهج  نامزاس  هرگنک 

صص 217-216. ، 1368 لوا ، پاچ  ریفس ، رشن  یمطاف ، اضردمحم  همجرت  لیئارسا ، يژتارتسا  هعبابر ، لیعامسا  يزاغ  رتکد  - . 2
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نیا یلـصا  لیلد  .تسا  هدرک  لقتنم  نمـشد  كاخ  لخاد  هب  ار  نآ  گنج ، ره  عورـش  اب  لیئارـسا  .تسا  هدـش  هدافتـسا  لـصا  نیا  زا 
.تسا لیئارسا  نیطسلف ]  ] نیمزرس رد  یفاک  قمع  دوجو  مدع  مادقا ،

(1) .دوش وت  هجوتم  تراسخ  نیرتمک  ات  نک  دراو  وت  ار  هبرض  نیلوا  هک  تسا  نیا  لمع  راکتبا  ِلصا  رد  لیئارسا  راعش 

ره هب  اه  یلیئارسا  هک  دهد  یم  هزاجا  دنک و  یم  باجیا  نیطسلف ، رد  یلیئارسا  هعماج  تلود و  تینما  یتسینویهص ، يروئت  ساسا  رب 
رگا یتـح  ار ، یگنج  تازیهجت  حالـس و  هنوـگ  ره  نتـشاد  تـینما ، نـیا  .دـننزب  تـسد  نمـشد ، نیمزرـس  رد  وـلو  هدـنرادزاب  مادـقا 

ياهروشک یلیئارـسا ، هعماج  تینما  رطاخ  هب  سکعرب ، رگید ، يوس  زا  .درمـش  یم  زاجم  یلیئارـسا  هعماـج  يارب  دـشاب  فراـعتمریغ 
.دنتسین زاجم  دوش ، اهنآ  تردق  شیازفا  بجوم  هک  هتفرشیپ  تاناکما  تازیهجت و  نتشاد  هب  ینوماریپ 

ناربهر و هک  تسا  راوتسا  ینویهـص  ياه  هزومآ  میلاعت و  هراصع  ینعی ، ییوج ، يرترب  یبلط و  هعـسوت  ییارگ ، موق  رب  هیـضرف ، نیا 
ای يا ، هیشاح  نیرتکد  ناونع ، هب  نآ  زا  لیئارسا  هیلوا  نارس 

اـهروشک و لـخاد  رد  یتاـعالطا  یـسایس و  یماـظن ، يزادـنا  تسد  هنوگ  ره  ندوب  زاـجم  ینعی  .دـنا  هدرک  داـی  ینوماریپ  يژتارتسا 
عفانم ياضتقا  هب  اه  تسینویهص  .نآ  تیدوجوم  زا  تسارح  عافد و  يارب  یلیئارسا ، هعماج  يوس  زا  نیطـسلف  راوجمه  ياه  نیمزرس 

زین ار  هراق  کی  هکلب  روشک ، دـنچ  ای  کـی  هن  تسا ، نکمم  هک  دـنا  هدرک  فیرعت  يا  هنوگ  هب  ار  ینوماریپ  ياـهروشک  ورملق  دوخ ،
.دریگ ربرد 

ایرد و نیمز ، زا  يا  هدرتسگ  یماظن  مجاهت  ناتسلگنا ، هسنارف و  یمسر  كرتشم و  يراکمه  اب  لیئارـسا  1335ش ، لاس 1956م / رد 
تینما و نیمأت  روشک و  نآ  تقو  روهمج  سیئر  رـصانلادبع  لامج  يوس  زا  زئوس  لاناک  ندـش  یلم  اهنآ  .درک  زاغآ  رـصم  هیلع  اوه 

کیژتارتسا تاسسؤم  زکارم و  یماظن و  يداصتقا ، تاسیسأت  مادهنا  يارب  يا  هناهب  ار  لیئارسا  يداصتقا  عفانم 

.دندرک مالعا  رصم 

هیـضرف یتسینویهـص  میژر  .دـش  هیروس  رـصم و  هیلع  یماظن  مجاهت  بجوم  لیئارـسا ، هباشم  ياه  هناهب  1346ش ، لاس 1967م / رد 
لاغشا يارب  یبسانم  هیجوت  ار ، لیئارسا  تینما  زا  عافد 

(، هیروس هب  قلعتم   ) نالوج ياه  يدنلب  انیس و  يارحص  هزغ ، راون  ندرا ، دور  یبرغ  هنارک 

18 ص :

ص 217. عبنم ، نامه  - . 1
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نیلوا ربب و  نمشد  هناخ  هب  ار  گنج  دوخ ، زا  عافد  يارب  هک  دش  هداد  رس  لیئارسا  هعماج  رد  یتسینویهـص  راعـش  نیا  درک و  یبایزرا 
.نک دراو  وت  ار  هبرض 

نانبل هب  ار  يا  هنایشحو  مجاهت  1361ش ، لاس 1982م / رد  لیلجلا ، تینما  یششوپ  راعش  اب  اما  يژتارتسا ، هزیگنا و  نیمه  اب  لیئارـسا 
رد .درک  يورشیپ  توریب  رهش  ياه  هزاورد  ات  زاغآ و 

فورعم راتشک  هک  دندش  هدیشک  نوخ  كاخ و  هب  ینیطسلف  ینانبل و  نارازه  هناکافس ، زواجت  نیا 

.تسا هدنز  نایناهج  ناهذا  رد  زونه  الیتش  اربص و 

رد  ) ندنل رد  لیئارسا  ریفس   (1) فورگآ ومولـش  رورت  هثداح  عوقو  هک  تسین  يدیدرت  هلأسم  نیا  رد  يدوهی ؛ رنرب  ینل  فارتعا  قبط 
هعماج نانبل  هب  هلمح  رد  ار  دوخ  هشقن  فاس  ياضعا  بوکرس  هناهب  هب  ات  دوب  لیئارسا  يارب  يزیواتسد  افرص  نئوژ 1982 ) موس  زور 

رد .دناشوپب  لمع 

 ]...[. دندوب هدادن  ماجنا  فاس  ياضعا  ار  لیئارسا  ریفس  رورت  ، (2) نیگب تلود  رظن  راهظا  فالخ  رب  دش - مولعم  ادعب  هک  یلاح 

هلاقم یط  توریب  ماع  لتق  نانبل و ] هب  یتسینویهـص  میژر  زواجت   ] هعقاو زا  دعب  لیئارـسا ) رد  زمیات  كرویوین  راگنربخ   ) رلپیـش دیوید 
: تشون يا 

ياه هورگ  عضوم  تیوقت  اب  هک : دندوب  هدرک  هدامآ  هزیگنا  نیا  اب  لاس 1981 و  راهب  رد  ار  نانبل  هب  هلمح  هیلوا  حرط  اه  یلیئارسا  »... 
یلو ...دنریگب  ار  اهنآ  عوقولا  بیرق  تسکـش  يولج  نانبل ، رد  لیئارـسا  رادـفرط   [ اه تسیژنالاف  ینورام و  نایحیـسم   ] یتسار تسد 

هیئوژ 1981 هام  رد  ادعب  نوچ 

19 ص :

.دش حورجم  دوب ، هدش  هتشاذگ  راک  ندنل  رد  لیئارسا  ترافس  رد  هک  بمب  راجفنا  رثا  رب   Shlomo Agrov خیرات نیا  رد  - . 1
دلوتم دراد ، رارق  یسورولیب  دیفس  هیـسور  يروهمج  رد  زورما  هک  ناتـسهل  کسفوتیل  تسرب  رد  لاس 1913  رد  نیگب  میخاـنم  - . 2

دش و باختنا  ناتسهل  رد  شبنج  نیا  یتایلمع  نواعم  تمس  هب  لاس 1939  رد  تسویپ و  راتیب  يدوهی  شبنج  هب  لاس 1929  رد  .دش 
دش و دراو  نیطسلف  هب  لاس 1942  رد  نیگب  .درک  جاودزا  دـلونرآ  ازیلا  مان  هب  راتیب  وضع  يدوهی  نارتخد  زا  یکی  اب  لاس  ناـمه  رد 
هب ار  نوگریا  یهدنامرف  لاـس 1944  رد  رگید ، یلوق  هب  اـناگاه و  يربهر  لاس 1943  رد  وا  .تسویپ  اـناگاه  یتسیرورت  ناـمزاس  هب 

اناـگاه نوگریا و  یتسیرورت  هورگ  ود  يراـکمه  اـب  هک  لاس 1948  رد  نیـسایرید  هدـکهد  فورعم  راتـشک  رد  يو  .تفرگ  هدـهع 
اربص و ینیطسلف  هاگودرا  ماع  لتق  رد  نانبل ، هب  لیئارسا  یماظن  مجاهت  نامز  رد  هک  هنوگ  نامه  دوب ، نوگریا  هدنامرف  تفرگ ، ماجنا 

هدنیامن ناونع  هب  ات 1984  ياه 1949  لاس  یط  نیگب  .تشاد  هدهع  هب  ار  یلـصا  شقن  ریزو  تسخن  ناونع  هب  لاس 1982  رد  الیتش 
ناونع هب  لاـس 1977  رد  وا  .دوب  لوکـشا  يول  یفـالتئا  تلود  وضع  لاـس 1967  رد  تشاد و  روضح  لیئارـسا  ناـملراپ  تِسنِک  رد 
یمیج تطاسو  هب  هک  ار  دیوید  پمک  همانقفاوت  لاس 1978  رد  .دوب  یقاب  تمس  نیا  رد  لاس 1983  ات  دش و  هدیزگرب  ریزو  تسخن 

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 40 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2028/AKS BARNAMEH/#content_note_19_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2028/AKS BARNAMEH/#content_note_19_2
http://www.ghaemiyeh.com


زا لاس 1983  رد  نیگب  .درک  تفایرد  ار  لـبون  حلـص  هزیاـج  لاس 1979  رد  اضما و  دوب ، هدـش  دـقعنم  لیئارـسا  رـصم و  نیب  رتراک 
.دُرم لاس 1993  رد  لاح ، نامه  رد  دش و  یناور  يرامیب  راچد  دعب  يدنچ  داد و  افعتسا  يریزو  تسخن  تمس 
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هب هلمح  يارب  يا  هناهب  رگید  تسیاب  یم  زین  اه  یلیئارسا  اتدعاق  دننک ، سب  شتآ  شریذپ  هب  راداو  ار  فاس  دنتـسناوت  اه  ییاکیرمآ 
لارنژ نکیل  .دنراذگب  رانک  ار  دوخ  حرط  دنشاب و  هتشادن  نانبل 

ییاکیرمآ هژیوب  یجراخ -  ياه  تاملپید  اـب  ررکم  ياـهوگو  تفگ  یط  صوصخ  هب  و  درک ، يراـشفاپ  حرط  يارجا  يارب  نوراـش 
زا لبق  امتح  لیئارسا  تسا  مزال  هک : تشاد  دیکأت  هتکن  نیا  رب  اه -

(1) .دنک هلمح  نانبل  هب  ربماتپس 1982 ، هام  رد  نانبل  روهمج  سیئر  باختنا 

اربص و هاگودرا  رد  اه و  ینیطـسلف  صوصخ  هب  نانبل ، عاـفد  یب  مدرم  هیلع  یتسینویهـص  میژر  هک  ار  یکانتـشحو  تیاـنج  نیارباـنب ،
کی تیمکاح  رارقتـسا  فده  اب  لیئارـسا و  ینوماریپ  يژتارتسا  ياتـسار  رد  افرـص  دش ، بکترم  1361ش ، لاس 1982م / رد  ـالیتش 

(2)« .دوب نانبل  نیمزرس  رد  یلیئارسا  هدناشن  تسد  متسیس  تلود و 

لاس هیوناژ  زور 12  رد  نانبل  هب  نوراش  هنایفخم  رفس  لیئارسا ؛ ویدار  رسفم  یلیئارسا و  روهشم  سانـشراک  رفیـش  نومیـش  فارتعا  هب 
میژر يزاـس  هـنیمز  ناـنبل و  ینوراـم  ناربـهر  زا  رگید  یخرب  و  ریــشب ) ریپ و   ) لـیمج هداوناــخ  اــب  وا  هناــمرحم  تاــقالم  1982 و 

، روشک نآ  رد  لیئارسا  نامیپمه  رادفرط و  ینورام  تیمکاح  کی  رارقتـسا  فده  اب  نیمزرـس  نآ  هب  یـشکرکشل  يارب  یتسینویهص 
زکرم رد  توریب  ياهراوید  ات  نانبل  تسیژنالاف  ياهورین  يراکمه  اب  لیئارـسا  شترا  تسـشن و  رمث  هب  نئوژ 1982  هام  رد  ماجنارس 

رد هانگ  یب  ینیطـسلف  نارازه  هنامحر  یب  راتـشک  هک  دـش ، بکترم  نیمزرـس  نآ  رد  ار  یکانتـشحو  تایانج  درک و  يورـشیپ  ناـنبل 
فادها هراب  نیا  رد  هجوت  لباق  هتکن  اما  .تسا  نآ  زا  هنومن  کی  اهنت  الیتش  اربص و  هاگودرا 

.دش یم  نامتک  زین  یلاغشا  نیطسلف  رد  اه  تسینویهص  یلخاد  هعماج  يارب  یتح  هک  دوب  لیئارسا 

تقو ریزو  تسخن  نیگب  میخانم  روتسد  هب  دوب  مویناروا  نآ  یلصا  زمر  مان  هک  تایلمع  نیا 

.درک ادیپ  رییغت  لیلجلا  تینما  هب  لیئارسا 

سیئر ناتیا  لئافار  صخش  زا  یبرغ  توریب  هرصاحم  نایرج  رد  لیئارسا  شترا  نازابرس 

گنج یعقاو  داعبا  زا  یکی  ناتیا  لئافار  .دندینش  نانبل  گنج  هدرپ  تشپ  يارجام  قیاقح و  زا  يرگید  ریـسفت  شترا ، كرتشم  داتس 
يارب ام  تفگ  درک و  شاف  دوخ  نازابرس  يارب  ار  لیلجلا  تینما 

20 ص :

صص 286-285. ، 1374 موس ، پاچ  تاعالطا ، تاراشتنا  هسسؤم  نایبارتوبا ، نیسح  رتکد  همجرت  نینهآ ، تشم  رنرب ، ینل  - . 1
، تاعالطا هسـسؤم  نایبارتوبا ، نیـسح  رتکد  همجرت  نانبل ، رد  تنایخ  اطخ و  لاب ، جرج  هب : دوش  هعجارم  نینچمه  هراـب  نیا  رد  - . 2

لوا 1365. پاچ 
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.میتسه گرزب  لیئارسا  يژتارتسا  بیقعت  رد  ام  ینعی   (1) .مینک یم  دربن  لیئارسا  ضرا 

رد تینما  نیمأت  یگدنرادزاب و  تردق  رب  ینتبم  یتسایـس  ار  یمتا  ياه  حالـس  هب  لیئارـسا  ندرک  زهجم  یلیئارـسا ، نازادرپ  هشیدـنا 
.دنا هدرک  ریسفت  یبایزرا و  هقطنم  رد  مسینویهص  ینوماریپ  يژتارتسا  ریسم  بوچراچ و 

کمک شریذـپ  بقن و  يارحـص  رد  اـنومید  رد  يا  هتـسه  روـتکار  نتخاـس  رب  ریاد  نوـیروگ ) نب  میمـصت  ینعی   ) لیئارـسا میمـصت 
يژرنا نویـسیمک  سیـسأت  یپ  رد  .دوب  لیئارـسا  يا  هتـسه  ياه  همانرب  خـیرات  رد  یمهم  فطع  هطقن  راک  نیا  ماجنا  يارب  نایوسنارف 

لاس 1952 رد  لیئارسا ، یمتا 

هژورپ .دزاسب  هنارتیدـم  یکیدزن  رد  قِروس  لحن  رد  یتاوولیک  کچوک 5000  روتکار  کی  ات  دوب  هدرک  کمک  لیئارـسا  هب  اکیرمآ 
(2) .دوب رواهنزیآ  تلود  حلص  يارب  متا  همانرب  زا  یشخب  قروس 

لت رد  نمزیاو  هسـسؤم  رد  لاس 1949  رد   ]... [ دش مهارف  يا  هتـسه  ياه  همانرب  ماجنا  تامدقم  لیئارـسا  سیـسأت  زا  سپ  لاس  کی 
.دش ریاد  یپوتوزیا  تاقیقحت  شخب  ویوآ ،

يا هتـسه  همانرب  هدولاش  هراق ، ود  نآ  نایدوهی  یلام  ياه  کمک  دـندوب و  هدرک  لیـصحت  اکیرمآ  اپورا و  رد  هک  ینایدوهی  يرای  هب 
.دندرک کمک  ياضاقت  هسنارف  زا  لیئارـسا  عافد  ترازو  و  ریزو ] تسخن   ] (3) نویروگ نب  لاس 1949  رد  دش ]...[  هتخیر  لیئارـسا 

(4) .تفریذپ ار  لیئارسا  ياضاقت  هسنارف 

يورین کی  زا  يرادروخرب  لیئارسا  تینما  لکشم  لح  هار  اهنت  يدوهی ؛ نهکرنوآ  هتشون  هب 

21 ص :

لوا 1368. پاچ  اسر ، یگنهرف  تامدخ  هسسؤم  سمش ، دومحم  همجرت  یفرب ، پوت  رفیش ، نومیش  ك.ن : - . 1
ص ، 1368 لوا ، پاچ  داینب ، رـشن  پاچ و  یناحور ، لیهـس  همجرت  لیئارـسا  اکیرمآ و  يّرـس  طباور  يرادبناج  نیرگ ، نویتسا  - . 2

.178
هک وشرو ، کیدزن  Plonsk کسنالپ یـسور  رهـش  رد  لاس 1886م ، رد  نئورگ ، دـیوید  یلـصا  ماـن  اـب  نویروگ  نب  دـیوید  - . 3

« نویهـص يـالاوپ   » ناراذـگناینب زا  یکی  نویروگ  نب  .دـش  نیطـسلف  دراو  لاـس 1906  رد  دـلوتم و  تسا  ناتـسهل  زا  یـشخب  نونکا 
یتسینویهص ساکعنا  بزح ، نیا  همانرب  نیتسخن  .دوب  نویهص » نارگراک   » ای دوهی  تارکمد  لایسوس  بزح  ینعی   ، Poalei Zion

اب وا  .دوب  هتفریذـپ  دوخ  بهذـم  ناونع  هب  ار  مسینویهـص  اما  دوب ؛ بصعتم  تسیلاـیرتام  کـی  هدربماـن  .دوب  تسینومک  تسفیناـم  زا 
ریبد ات 1935  ياه 1920  لاس  یط  .درک  تکرـش  گنج  نیا  رد  نیقفتم  رانکرد  لوا  یناهج  گنج  رد  دوهی ، هژیو  نادرگ  سیـسأت 

يربهر و ات 1948  لاس 1935  زا  .دوب  ماپام  يارگپچ  بزح  صخاش  نیـسسؤم  زا  زین  دوهی و  نارگراک  هیداـحتا  تورداتـسیه  لـک 
نیا عافد  ریزو  ریزو و  تسخن  نیلوا  لیئارـسا ، سیـسأت  زا  سپ  نویروگ  نب  .تشاد  هدهع  هب  ار  دوهی  سناژآ  ییارجا  تأیه  تسایر 

تماـقا بقن  رد  رکوپ » هدـس  ( » یکارتـشا هعرزم   ) صتوبیک رد  داد و  افعتـسا  دوخ  ياـه  تمـس  ماـمت  زا  لاـس 1953  رد  .دوب  میژر 
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لاـس 1956 رد  زئوس  گـنج  رد  ار  لیئارـسا  بوصنم و  ریزو  تسخن  سپـس  عاـفد و  ریزو  تمـس  هب  اددـجم  لاس 1955  رد  .دـیزگ 
لاس رد  نویروگ  نب  دـیوید  .تشگزاب  روکذـم  صتوبیک  هب  درک و  مـالعا  ار  دوخ  يافعتـسا  اددـجم  لاـس 1963  رد  .درک  يربهر 

.تشذگرد  1973
صص 176-175. عبنم ، نامه  - . 4
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ای کی  اب  داحتا  قیرط  زا  لوا ، .درک  لاـبند  قیرط  ود  زا  ار  دوخ  فدـه  نیا  نویروگ  نب  ههد 1950 ، طساوا  زا  .دوب  يوق  هدـنرادزاب 
نب .یتاحیلست  يا -  هتـسه  هنیزگ  کی  نییعت  هار  زا  مود ، دننک ؛ نیمـضت  ار  لیئارـسا  یـضرا  تیمامت  امـسر  هک  یبرغ ، تردق  دنچ 

ضرعم رد  لیئارسا  ياقب  هک  اجنآ  زا  .تشادن ...  يدیدرت  دراد  زاین  یعمج  راتشک  ياه  حالـس  هب  لیئارـسا  هکنیا  دروم  رد  نویروگ 
.دنک رظن  فرص  اه  تیلباق  هنوگ  نیا  هعسوت  زا  تسناوت  یمن  وا  دوب ، رطخ 

یم لیئارـسا  اهنآ  رد  هک  ییاه  هصرع  اهنت  يژولونکت ، ملع و  ساسا  رب  ار  دوخ  تینما  دیاب  لیئارـسا  هک  درک  یم  دیکأت  نویروگ  نب 
.دنک انب  دشاب ، هتشاد  یهجوت  لباق  يرترب  دوخ ، برع  اتدمع  نانمشد  هب  دناوت 

(1) .داد یم  لیکشت  ار  نویروگ  نب  یکیژتارتسا  ینیبدب  ساسا  لیئارسا ، یکیتیلوپوئژ  طیارش 

: تسا هدوب  راوتسا  یساملپید  یتاعالطا و  یماظن ، ناکرا  رب  لیئارسا  ینوماریپ  يژتارتسا  دندقتعم  یبرغ  ناگدنسیون  یضعب 

ندرک هزیراتیلیم  نیرتکد  یتح  داد و  شیازفا  یـساسا  روط  هب  ار  دوخ  یماظن  ياه  ییاـناوت  لیئارـسا  ات 1966  ياه 1956  لاـس  نیب 
(2) .داد رارق  یسررب  دروم  ناهج  رد  دوجوم  ياه  حالس  نیرت  هتفرشیپ  قبط  ار  دوخ  حلسم  ياهورین 

یگمه هک  ددرگ  ییاه  ینلک  هب  یکتم  هطبار  نیا  رد  دهد و  هعـسوت  ار  دوخ  يا  هقطنم  عافد  متـسیس  ات  دش  راچان  نینچمه  لیئارـسا 
هب نانآ  یماظن  کیژتارتسا و  ییاناوت  یتح  هدوب و  حلسم 

هب ندیسر  .دنوش  ییاذیا  تایلمع  راوجمه و  قطانم  رد  ذوفن  ضرعت و  هب  رداق  هک  دشاب  يا  هنوگ 

زا .دوب  یماظن  هجدوب  هب  نداد  تیولوا  فازگ و  رایسب  یماظن  ياه  هنیزه  مزلتسم  قوف  فادها 

ادیپ یناتسود  دندوب ، للم  نامزاس  رد  يأر  قح  ياراد  هک  هعسوت  لاح  رد  کچوک و  ياهروشک  نایم  رد  دوب  راچان  لیئارـسا  یفرط 
هصرع رد  دوخ  هنارگ  یماظن  ياه  تسایس  هب  هجوت  اب  ات  دنک 

هیکت دوخ  یعافد  يژتارتسا  رب  طقف  لیئارسا  رگا  هک  دوب  راکشآ  هتبلا  .دوشن  يوزنم  یللملا  نیب 

یتسیاب یم  لیئارسا  .داد  دهاوخ  رارق  بارعا  تالمح  جامآ  هتسویپ  ار  دوخ  تروص  نآ  رد  دنک ،

22 ص :

، لوا پاچ  یللملا ، نیب  یـسایس و  تاعلاطم  رتفد  يدمحمدیعـس ، اضر  همجرت  يا ، هتـسه  ياه  حالـس  لیئارـسا و  نهوک ، رنوآ  - . 1
صص 14 و 15. ، 1381

لوا پاچ  ریبکریما ، تاراـشتنا  هسـسؤم  يرذآ ، وطـسرا  همجرت  لیئارـسا ، بارعا و  ياـه  گـنج  ياـه  هشیر  لـید ، نوا  یچیر  - . 2
ص 296. ، 1376
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(1) .دشاب هتشاد  تسد  رد  یتلاح  ره  رد  ار  لمع  راکتبا  هشیمه 

طخ ناسوساج  باتک  رد  لیئارـسا ، راک  هنهک  یتاعالطا  نارومأم  زا  یماـظن و  تاـعالطا  دـحاو  قباـس  رـسفا  يدوهی  زتاـک  لـئوماس 
نینچ ار  ینوـماریپ  يژتارتـسا  تیهاـم  هدوـب ، رادروـخرب  زین  یتسینویهــص  مـیژر  یتاـعالطا  یناــبیتشپ  زا  نآ  نتــشون  رد  هـک  شتآ 

یبایزرا یفاکشدبلاک و 

: تسا هدرک 

يدوعس و ناتسبرع  ات  برغ  رد  شکارم  زا  برع -  ياه  تلم  همه  اب  رایع  مامت  گنج  کی  اب  ییورایور  يارب  لیئارـسا  دوب  اه  لاس 
دوب هدروآ  دیدپ  یصاخ  يژتارتسا  لیئارسا  گنج ، نیا  رد  یگداتـسیا  تهج  ییاناوت  بسک  يارب  .دش  یم  هدامآ  قرـش -  رد  قارع 

رد ناملـسمریغ  برعریغ و  ياه  تلم  اه و  تلود  اـب  لیئارـسا  يژتارتسا ، نیا  ساـسا  رب  .دـیمان  نوماریپ  زا  عاـفد  ار  نآ  دـش  یم  هک 
(2) .دروآ یم  دیدپ  ییاهداحتا  هنایمرواخ 

: دسیون یم  یتسینویهص  میژر  يژتارتسا  هیجوت  ریسفت و  رد  لیئارسا  ناربهر  نارس و  زا  یکی  قبسا و  ریزو  تسخن  زرپ  نومیش 

(3)« .دنا هدرب  رس  هب  عوقولا  بیرق  مجاهت  کی  زا  ینارگن  رد  هتسویپ  لیئارسا  ناربهر  نرق ، مین  لوط  رد  »

(4) .تسا کیژتارتسا  قمع  دنمزاین  لیئارسا  هک ، دریگ  یم  هجیتن  نینچ  همدقم  نیا  اب  زرپ 

تینما نیمأت  رب  ینتبم  یتاغیلبت  یـسایس و  تاهیجوت  مغر  یلع  تسینویهـص ، یمیدـق  نیـسیروئت  یـسایس و  تیـصخش  نیا  نابِا ، اـبآ 
زواجت گنج 1956 و  فده  هزیگنا و  هرابرد  لیئارسا ،

: دنک یم  فارتعا  نینچ  رصم ، هب 

زا رطاخ  شیاسآ  تینما و  نیمأت  يارب  رتشیب  نارگید ، زا  رتدایز  لیئارسا  يرادیاپ  یتخسرس و  »

(5)« .دوب یم  ینار  یتشک  يدازآ  قرشم و  يایرد  هب  یسرتسد  يارب  یلپ  ندروآ  تسد  هب  زین  هزغ و  انیس و  يارحص  بناج 

: دنک یم  نییبت  نینچ  نابِا  ابآ  ار  ییاهن  دربهار  همه ، نیا  اب 

ص:23

ص 297. عبنم ، نامه  - . 1
ص 333. لوا 1375 ، پاچ  تاعالطا ، هسسؤم  یفرشا ، نسحم  همجرت  شتآ ، طخ  ناسوساج  زتاک ، لئوماس  - . 2

تاعلاطم و زکرم  ینوراق ، ناندـع  یـسراف  همجرت  ظفاحلادـبع ، یملح  دومحم  یبرع : مجرتم  دـیدج ، هنایمرواخ  زرپ ، نومیـش  - . 3
ص 22. لوا 1376 ، پاچ  ایسآ ، يدربهار  ياه  شهوژپ 
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ص 229. عبنم ، نامه  - . 4
ص 698. ، 1351 یلم ، کناب  هناخپاچ  یناهفصا ، بیکش  هلا  تمعن  همجرت  نم ، موق  نابِا ، ابآ  - . 5
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نامه لیئارـسا  لصا  رد  دـناد و  یم  نیمز  برغم  ياه  يدوهی  هیحور  ساسحا  اـب  يا  هنارتیدـم  ياـیند  زا  یتمـسق  ار  دوخ  لیئارـسا  »
.ریغال دنام و  دهاوخ  یقاب  یمیدق  لیئارسا 

(1)« .دشاب یم  دوهی  موق  هب  قلعتم  قلطم  روط  هب  هقطنم  نیا  هک  تسین  دیدرت  کش و  تقیقح  نیا  رد  ]...[ 

هب هراومه  یتسینویهـص ، میژر  يژتارتـسا  يرظن  کـیروئت و  یناـبم  نییبـت  رد  لیئارـسا ، ناراذـگناینب  تسینویهـص و  نازادرپ  يروئت 
قیتع دهع  زا  هتفرگرب  ینویهص  ياه  هزومآ  میلاعت و 

(2) .دنا هدش  لسوتم 

: دوب هتفگ  لیئارسا  ریزو  تسخن  نیلوا  نویروگ  نب  دیوید 

(3) .تسا یتایح  ناهج  نایدوهی  همه  يارب  لیئارسا  دوجو 

: كاهاش لیئارسا  هتشون  هب 

لاس رد  .یخیرات  قوقح  هب  اه  کییال  دروم  رد  ای  .دـنهد  یم  عاجرا  يدوهی  نامیا  لوصا  هب  امومع  ار  لیئارـسا  تسایـس  تاهیجوت  »
رد دوهی ، بهذم  نیمارف  هب  تبـسن  شیوخ  یتوافت  یب  زا  دنلبرـس  ادـخ و  یب  مدآ  نیا  نویروگ  نب  زئوس ، گنج  زاغآ  يارب  ، 1956

تنطلس هک  تسا  نیا  نیتسار  فده  نیتسار ، لیلد  هک  درک  مالعا   [ لیئارسا ناملراپ   ] تِسنِک ربارب  رد   [ گنج  ] شکمـشک موس  زور 
ابیرقت تِسنِک ، ياضعا  نانخس  نیا  اب  .ددرگ  رقتسم  ون  زا  نآ  یتاروت  ياهزرم  رد  نامیلس  دواد و 

(4)« .دنداد رس  ار  لیئارسا  یلم  دورس  دنتساخ و  اپ  هب  شوجدوخ  تروص  هب  یگمه ،

میراد قح  ام  .تسا  هتخاس  نکاس  اکیرمآ  رد  ار  يدوهی  نویلیم  شـش  دـنوادخ  تسا : هدرک  هفاضا  زین  یلیئارـسا  هیاپدـنلب  ماقم  کی 
هرگنک رد   (6) تراش هشوم  هتفگ  هب  هک  ارچ   (5) .مینک کمک  دوخ  دـشر  اقب و  هب  ات  میرب  هرهب  اکیرمآ  رد  اهنآ  ذوفن  ریثأـت و  زا  هک 

کلم لیئارسا  دوهی ؛ یناهج 

24 ص :

ص 293. عبنم ، نامه  - . 1
رـشن نیدـت ، دـمحا  همجرت  دوهی ، یتسینویهـص  ییارگداینب  نارآ ، نویدـیگ  .ن ك : هراب ؛ نیا  رد  رتشیب  تاـعالطا  بسک  يارب  - . 2

لوا 1378. پاچ  سمره ،
هـشیدنا گنهرف و  هاگـشهوژپ  راثآ  رـشن  زکرم  افرژ ، ینیـسح  مساقلاوبادیـس  مجرتم  یتسینویهـص ، طاـبترا  لاـتنایلیل ، .م  .درفلا  - . 3

ص 424. زییاپ 1379 ، لوا ، پاچ  یمالسا ،
لوا پاچ  شخپاچ ، تاراشتنا  فیرش ، دیجم  رتکد  همجرت  هرازه  هس  نیگنس  راب  دوهی  بهذم  دوهی - خیرات  كاهاش ، لیئارسا  - . 4

.45 صص 44 ، ، 1376

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 48 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2028/AKS BARNAMEH/#content_note_24_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2028/AKS BARNAMEH/#content_note_24_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2028/AKS BARNAMEH/#content_note_24_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2028/AKS BARNAMEH/#content_note_24_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2028/AKS BARNAMEH/#content_note_24_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2028/AKS BARNAMEH/#content_note_24_6
http://www.ghaemiyeh.com


ص 465. لاتنایلیل ، .م  .درفلا  - . 5
زین یشنم و  ناونع  هب  دوهی  سناژآ  رد  اه  لاس  .دمآ  ایند  هب  هیسور  رد  لاس 1894  رد  تراش  هشوم  هب  فورعم  كوترش  هشوم  - . 6

للم و نامزاس  رد  لیئارسا  تلود  اهدعب  دوهی و  سناژآ  یمازعا  هدنیامن  وا  .درک  تیلاعف  ییارجا  هتیمک  وضع  یسایس و  هرادا  سیئر 
اراد ار  هجراخ  روما  ریزو  تمس  ات 1956  لاس 1948  زا  تراش  .دوب  یجراخ  ياه  تیرومأم  یضعب  رد  یتسینویهص  میژر  هداتـسرف 

تقوم و تلود  سیئر  ات 1954  لاس 1953  رد  .تشاد  یگدنیامن  تمس  لیئارـسا  ناملراپ  تِسنِک  مجنپ  ات  لوا  ياه  هرود  رد  دوب و 
.تشذگرد لاس 1969  رد  تراش  هشوم  .دوب  ریزو  تسخن  ات 1955  ياه 1954  لاس  رد 
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.تسایند ياج  همه  نایدوهی  نیمزرس  ینعی  تسا ؛ دوهی  تلم  همه  كرتشم 

هشیر زا  دوب  ترابع  نیطسلف  نیمزرس  رد  دوهی  تلود  رارقتـسا  يارب  یتسینویهـص ، هرگنک  نیلوا  راذگناینب  لصتره  رودوئت  نیرتکد 
(1) .نکمم هویش  ره  هب  ناشندناچوک  اه و  برع  يزاس  نک 

لیئارسا هنابلط  هعسوت  تسایـس  ینعی  لصتره ، نیرتکد  شرتسگ  زا  ( 1346  ) لاس 1967 هزور  شـش  گنج  زا  سپ  نایاد  هشوم  اـما 
: تفگ تشادرب و  هدرپ 

نونکا دیسر و  ( 1327  ) لاس 1948 ياهزرم  هب  زین  ام  لسن  .دنتفای  تسد  نیطسلف  میسقت  حرط  رد  هدش  هتخانش  ياهزرم  هب  ام  ناردپ 
.تسین هار  نایاپ  نیا  .تسا  هدرک  ادـیپ  تسد  هیروس ] رد   ] نالوج ياه  يدـنلب  ندرا و  زئوس و  نیمزرـس  هب  هزور  شـش  گنج  لسن 

هنایم نانبل و  ات  دیاش  ندرا و  يوس  نآ  ات  هک  تسام  يور  شیپ  ینیون  ياه  حرط  سب ، شتآ  ینونک  ياه  حرط  زا  سپ 

(2) .درتسگ نماد  هیروس 

(3) لیئارسا نوماریپ  دیدج  یسایس  ییایفارغج  مظن  داجیا  ساسا  رب  ار  لصتره  نیرتکد  هعسوت  یلیئارسا ، لفاحم  صاخشا و  يا  هراپ 
.دنا هدرک  ریسفت   [ نیطسلف هیشاح  ياه  نیمزرس  ]

رد لیئارـسا  يژتارتسا  ناونع  تحت  يا  هلاقم  رد  1359ش ، لاس 1980م / رد  مسینویهـص  یناهج  نامزاس  ناگرا  ، (4) مینوویک هیرشن 
هب ددـجم  مجاـهت  زین  یبرغ  هـهبج  رد  .دریگ  ربرد  ار  هناـیمرواخ  ماـمت  دـیاب  لیئارــسا  تدـمزارد  فادـها  تشوـن ]...[ : ههد 1980 

هب رصم  میسقت  انیس و  يارحص 

(5) .تسا ههد 1980  رد  لیئارسا  يژتارتسا  ییایفارغج ، هناگدنچ  قطانم 

: دوب هتشادرب  هدرپ  يرتگرزب  زار  زا  لاس 1921 ، رد  ییاکیرمآ  دروف  يرنه  اما 

ایناتیرب تیمکاح  قح  هچ  رگا  .دنار  یم  مکح  ایند  رب  تسا  مکاح  نیطـسلف  رب  هک  یتردق  .تسا  هدـش  هدـناوخ  نیمز  زکرم  نیطـسلف 
رب طلست  یلو  دوش ، یمن  روشک  نیا  لاح  لماش  ارهاظ 

25 ص :

ص 139. عبنم ، نامه  - . 1

ص 131. عبنم ، نامه  - . 2
ص 471. لوا 1370 ، پاچ  داینب ، رشن  پاچ و  نایمساق ، میحر  مجرتم  نوتیز ، هخاش  گنفت و  تسره ، دیوید  .ن ك : - . 3

Kivunim - . 4
نامزاس یمکح ، نیرسن  رتکد  همجرت  یسایس ، مسینویهص  لیئارـسا و  هدنورپ  يدوراگ ، هژور  زین ، ص 472-471 . عبنم ، نامه  - . 5

لوا 1374. پاچ  یمالسا ، داشرا  گنهرف و  ترازو  تاراشتنا  پاچ و 
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.تسا یناهج  تراجت  یماظن و  يژتارتسا  دیلک  نیطـسلف   ]... [ .تسایناتیرب تردـق  دـیلک  دـنه ، ناریا و  رـصم ، رب  رواجم و  ياه  بآ 
(1) .دش راذگاو  دوهی  هب  یگنج  هلماعم  کی  هجیتن  رد  نیمزرس  نیا 

سیار ازیلودـناک  مناـخ  هتفگ  هب  .دروـخ  یم  دـیلک  نیطـسلف  رد  ناـهج  هکلب  هقطنم و  یگنج  يژتارتـسا  زورما ، تـسا ، یعطق  هـچنآ 
.تسا ناهج  تینما  دیلک  لیئارسا  تینما  اکیرمآ : ینونک  روهمج  سیئر  شوب  جرج  یتینما  رواشم 

ینونک يایند  رد  دوهی  یناهج  هرطیس  لیئارـسا ، يداصتقا  یـسایس و  یماظن ، تردق  هناوتـشپ  هک  تسا  نیا  زج  ترابع  نیا  ینعم  ایآ 
؟ تسا

: تسا هتشون  دروف  يرنه  هک  هنوگ  نآ 

یم نیمأت  شیارب  ار  اهنیا  اهروشک  ریاس  دـشاب ، هتـشاد  یمئاد  ییایرد  يورین  شترا و  هک  تسین  یعـضو  رد  دوهی  یناـهج  تموکح 
طوبرم ایرد  هب  هک  نآ  زا  یـشخب  ای  دوهی ، یناهج  داصتقا  تفرـشیپ  هار  رـس  رب  دادن  هزاجا  هک  دوب  ایناتیرب  ناگوان  هنومن  يارب  .دـننک 

.دوش داجیا  یعنام  دش ، یم 

سپس .دومن  نیمضت  ایناتیرب  يارب  ار  یشمارآ  اب  مأوت  رسدرد و  یب  يا  هقطنم  یـسایس و  تیمکاح  دوهی  یناهج  تموکح  لباقم ، رد 
میظع یلیس  تروص  هب  لوا ، یناهج  گنج  زا  دعب  مهدزون ، نرق  رد  نایدوهی  ترجاهم  هتسهآ  نایرج  .دش  ندنل  نیشناج  كرویوین 

.دومن لیدبت  دوهی  ذوفن  تردق و  رقم  هب  ار  هدحتم  تالایا  درک و  ادیپ  باتش 

هک تسا  نآ  افرـص  نخـس  نیا  ياـنعم  .دـش  اـیناتیرب  نیزگیاـج  ناـهج  ياورناـمرف  ناونع  هب  شعاـبتا  شترا و  ناـگوان ، اـب  اـکیرمآ 
(2) .درک ناکم  لقن  اکیرمآ  هراق  هب  ایناتیرب  يروتارپما  زا  تیدوهی 

كرویوین نیلوا و  ندـنل  لاـس 1914 ، زا  شیپ  .تسا  هدـش  هتـساک  رهـش  نیا  تیمها  زا  نونکا  یلو  دوـب  نآ  رقم  نیتـسخن  سیراـپ 
(3) .تسا هتفرگ  ار  ندنل  ياج  كرویوین  زورما  .دوب  نآ  تختیاپ  نیمود 

تـالوحت و زین ، ریخا ، هدـس  رد  ناـهج ، هکلب  هناـیمرواخ و  هقطنم  هدـمع  ياهدادـیور  هـک  درک  دـیدرت  ناوـت  یمن  تـیعقاو  نـیا  رد 
یتارابع شـشوپ  تحت  نیمزرـس ، نیا  نابـصاغ  هچنآ  تسا و  هدوب  نیطـسلف  روحم  لوح  مالـسا ، ناهج  رد  ریخا  ياه  لاـس  ثداوح 

نیرتکد یطیحم ، تسایس  نوچ 

26 ص :

صص 168-167. لاس 1382 ، هشیدناءایض ، یشهوژپ  یگنهرف  هسسؤم  شرآ ، یلع  همجرت  للملا ، نیب  دوهی  دروف ، يرنه  - . 1
ص 262. عبنم ، نامه  - . 2
ص 262. عبنم ، نامه  - . 3
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هک تساهنآ  یناهج  دربهار  زا  یـشخب  دـننک ، یم  دای  نآ  زا  ینوماریپ  يژتارتسا  ای  یفخم و  تایلمع  ناـهنپ ، یـساملپید  يا ، هیـشاح 
.تساکیرمآ ات  اپورا  زا  ینعی  نیمز ، برغم  هرتسگ  هب  نابیتشپ ، هبقع  ياراد 

یبایزرا و لباق  هیواز  نیا  زا   (1) گرزب لیئارـسا  رارقتـسا  داجیا و  روظنم  هب  ریخا ، ههد  جنپ  لالخ  رد  اه  ییاکیرمآ  شالت  نیاربانب ،
: تسا هتشون  نوسکین  دراچیر  هک  يروط  هب  .تسا  لیلحت 

؛ میتسین یمسر  يا  هتشون  ساسا  رب  ینادحتم  ام  .تسا  راد  هشیر  لیئارسا  تینما  اقب و  هب  ام  دهعت  »

یقـالخا و عفاـنم  مود و  یناـهج  گـنج  ثاریم  زا  لیئارــسا  هـب  اـم  دـهعت  تـسا .]...[  هداد  دـنویپ  مـه  هـب  ار  اـم  رتـیوق  يزیچ  هـکلب 
لیئارـسا روشک  هک  داد  دـهاوخن  هزاجا  زگره  اکیرمآ ، هرگنک  ای  روهمج و  سیئر  چـیه  .دریگ  یم  همـشچرس   ]... [ ام یکیژولوئدـیا 

(2)« .میزادرپب  ]... [ ینارگ ياهب  ات  هدش  بجوم  لیئارسا  هب  ام  دهعت  ...دوش  دوبان 

جنپ.يآ.ما و سیورس -  سنجیلتنیا   ) ناتسلگنا و  ایس )  ) اکیرمآ یسوساج  نامزاس  يّرس  رمتـسم و  يراکمه  دنویپ و  لماوع  طابترا ،
زین ناهج  لک  رد  هقطنم و  یمالسا  ياهروشک  ناریا ، رد  ریخا ، ههد  دنچ  یط  داسوم ،)  ) لیئارسا یتاعالطا  سیورس  اب  شش.يآ.ما )

نیا زا 

.تسا یسررب  یناوخزاب و  لباق  هاگدید 

ناوت یمن  ار  تیعقاو  نیا  لیئارـسا ، اب  ناتـسلگنا  اـکیرمآ و  یتاـعالطا  ياـه  سیورـس  یناـمزاس  يراـکمه  طاـبترا و  زا  رظن  فرص 
.تسین دوش ، یم  دای   (3) اه تسینویهص  یتاعالطا  سیورس  هب  نآ  زا  هک  هچنآ  همه  مامت و  داسوم  هک  درک  شومارف 

ياـه سیورـس  نیرت  مظعُم  بلق  رد  زارف و  رب  هک  تسناد  ییرماـن  يا  هکبـش  ار  اـه  تسینویهـص  یتاـعالطا  سیورـس  دـیاب  عقاو  رد 
طخ اه  سیورـس  نیا  زا  لقتـسم  تسا و  هدـینت  ار  دوخ  ياه  هکبـش  ناـملآ ) هسنارف و  سیلگنا ، اـکیرمآ ، هژیو  هب   ) برغ یـسوساج 

طابترا و هکلب  تسناد  ییرمان  هکبش  نیا  دولوم  دیاب  ار  داسوم  طقف  هن  نیاربانب ،  (4) .دنک یم  لابند  ار  مسینویهص  یشم 

27 ص :

لوا 1369، پاچ  یللملا ، نیب  یسایس و  تاعلاطم  رتفد  ادیهش ، هّللا  تزع  همجرت  زاس ، تشونرس  ثلثم  یکـسماچ ، ماعن  ك.ن : - . 1
ص 5 و 28.

صص 216 و لوا 1371 ، پاچ  تاعالطا ، تاراشتنا  يدادـح ، دومحم  همجرت  دـیهدن ، تسد  زا  ار  تصرف  نوسکین ، دراـچیر  - . 2
.215

شهوژپ تاعلاطم و  هسسؤم  راتساریو ، تسویپ  ناریا  رصاعم  خیرات  زا  ییاهراتسج  مود ، دلج  يولهپ ، تنطلس  طوقـس  روهظ و  - . 3
ص 121. زییاپ 1370 ، موس ، پاچ  یسایس ، ياه 

ص 121. عبنم ، نامه  - . 4
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هاگن و هیواز ، نیا  زا  ناتسلگنا ، اکیرمآ و  یتاعالطا  یسوساج و  ياه  سیورس  اب  ار  داسوم )  ) لیئارسا یتاعالطا  سیورس  يراکمه 
يارب یبرغ ، دـنمتردق  ياـه  تلود  یتاـعالطا  ياـه  ناـمزاس  دوش ، هتفگ  هک  تسین  طـبر  یب  نادـنچ  ساـسا ، نیا  رب  .درک  یـسررب 

بیقعت ریسم  رد  لیئارسا ،

(1) .دنا هدرک  لمع  شوگ  مشچ و  هباثم  هب  ناهج ، طاقن  زا  يرایسب  رد  هکلب  اقیرفآ و  ات  هنایمرواخ  رد  میژر  نیا  يژتارتسا 

28 ص :

هشوگ هب  لاس 1987 ، رد  یباتک  راشتنا  اـب  يآ 5  ما  ایناتیرب  يّرـس  یتاعالطا  سیورـس  یـسوساجدض  دشرا  دنمراک  تیار  رتیپ  - . 1
تاعالطا بسک  تهج  .تسا  هدرک  هراشا  هراب  نیا  رد  للملا  نیب  دوهی  نارس  زا  دلیچور  روتکیو  درل  شقن  زین  طباور و  نیا  زا  ییاه 

متفه پاچ  تاعالطا ، تاراـشتنا  هسـسؤم  یفرـشا ، نسحم  همجرت  سوساـج ، راکـش  ییاسانـش و  تیار ، رتیپ  هب : دوش  هعجارم  رتشیب 
.1372
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زاغآرس

ییایفارغج یخیرات و  یتیعمج ، تیعورـشم  یقوقح و  يانبم  هنوگ  چـیه  نیطـسلف ، نیمزرـس  رد  لیئارـسا  سیـسأت  مالعا  هک  اجنآ  زا 
نامه زا  نآ ، نایناب  ناربهر و  نارس و  اذل  تشادن ،

یبرع و ياهروشک  يوس  زا  هک  اعدا  نیا  اب  یلیئارـسا  ناربهر  نارـس و  .دندرک  یم  یقلت  دـیدهت  رد  ار  تلود  نیا  تیدوجوم  ادـتبا ،
، یبلط هعـسوت  زواجت ، هنوگره  يارب  یهیجوت  زیوآ و  تسد  ار  دوخ  تینما  اقب و  دـنراد ، رارق  دـیدهت  ضرعم  رد  راوجمه ، یمالـسا 

يایرد هرصاحم  رد  کچوک  دیدج و  هعماج  کی  لیئارسا  هک  تاغیلبت  نیا  اب  اه  نآ  .دنداد  رارق  نارگید  دیدهت  بوکرس و 

.دندرک دادملق  عورشم  زاجم و  دوخ  يارب  ار  راتفر  مادقا و  هنوگره  تسا ، ناناملسم  بارعا و 

تـسد رد  برغ  یـسایس  يداصتقا و  ياه  هزوح  رد  تردـق  ناکرا  رد  اـه  يدوهی  روضح  ذوفن و  قیرط  زا  لیئارـسا  هک  ییاـه  مرها 
ار طیارـش  رگید ، يوس  زا  مود ، یناهج  گنج  زا  سپ  هتخادرپ  هتخاس و  یتاغیلبت  یناور و  یعونـصم ، ياـضف  وس و  کـی  زا  تشاد 

ینوماریپ ياه  نیمزرس  هکلب  نیطسلف و  نیمزرس  رد  اه  یلیئارسا  مادقا  زواجت و  يزادنا ، تسد  هنوگ  همه  يارب 

هیجوت اه ، تسینویهـص  رظن  زا  هقطنم ، ياـه  تلم  اـهروشک و  ناـیم  رد  لیئارـسا  تینما  مدـع  اوزنا و  عوضوم  .دوب  هتخاـس  اـیهم  نآ 
لیئارسا تیدوجوم  اقب و  ظفح  ییاعدا  فده  اب  يا ، هقطنم  یناهج و  هصرع  رد  دوجوم  ياه  مرها  همه  زا  يریگ  هرهب  يارب  یبسانم 

ِسَپ رد  هک  یلاحرد  .دوب 

اب .دش  یم  لابند  بیقعت و  گرزب  لیئارـسا  رارقتـسا  ینیمزرـس و  هعـسوت  اهزرم ، شرتسگ  يژتارتسا  تاغیلبت ، تاهیجوت و  نیا  هدرپ 
یتح تشاد و  ناهج  رد  اه  يدوهی  یـسایس  ذوفن  یلام و  تردـق  صوصخ  هب  جراـخ ، ياـیند  هب  لیئارـسا  هک  ییاـه  یگتـسباو  همه 

هعزانم و عقاوم  رد  هک  درک  یم  زاین  ساسحا  یتیعقوم  طیارش و  هب  فصولا ، عم  دوب ، نآ  نویدم  ار  دوخ  ياقب  سیسأت و 

29 ص :

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 54 

http://www.ghaemiyeh.com


نیلوا نویروگ ، نب  دیوید  يوس  زا  هدش  مالعا  يژتارتسا  تسایـس و  نیا ، .دشاب  دوخ  هب  یکتم  ناهنپ ، يژتارتسا  بیقعت  ریـسم  رد  ای 
شرتسگ هب  ور  شاورملق  ینوزف و  هب  ور  شتمظع  تردق و  هک  دوب  دـنمتردق  يوق و  يروشک  داجیا  رب  ینبم  لیئارـسا ، ریزو  تسخن 

.دشاب دوخ  هب  یکتم  و 

هک دـننک  يراشفاپ  يروئت  نیا  رب  مسینویهـص  ناربهر  زا  يرایـسب  هک  دوب  نآ  بجوم  لیئارـسا ، تیهام  یتیعمج و  یقوقح ، هاـگیاج 
، یمجاهت تسایـس  هدولاش  هراومه  هتـشذگ  لاـس  یط 55  يروئت ، نیا  .دـنا  هجاوم  يدوهیریغ  نانمـشد  زا  یناـهج  اـب  اـه  یلیئارـسا 

تایلمع يریگ و  عضوم  هنوگره  يارب  یبسانم  ششوپ  هداد و  لیکشت  ار  یتسینویهـص  میژر  یتینما  یتاعالطا و  یـساملپید ، یماظن ،
رییغت و لباقریغ  يژتارتسا  نیا  .تسا  هدوب  یلیئارسا  یمجاهت 

،(2) ریام ادلگ  ، (1) لوکشا يول  نویروگ ، نب  زا  لیئارسا ، ناربهر  زا  يرایـسب  هک  تسا  نامه  لیئارـسا ، تیهام  تشرـس و  اب  نیجع 
تارابع اب  یخیرات و  فلتخم  عطاقم  رد  نوراش ، لیرآ  نیگب و  میخانم 

30 ص :

دوهی هاپس  هب  هنابلطواد  لاس 1918  رد  تفر و  نیطسلف  هب  لاس 1914  رد  .دش  دلوتم  نیارکوا  رد  لاس 1895  رد  لوکشا  يول  - . 1
ههد رخاوا  رد  .دـنا  هدـیمان  دوهی  نارگراک  هیداحتا  تورداتـسیه  نامزاس  ناراذـگ  هیاپ  زا  ار  لوکـشا  .تسویپ  ناتـسلگنا  شترا  رد 
نب نواعم  لاس 1948  رد  لیئارسا  بارعا و  لباقت  نیلوا  رد  وا  .دوب  اناگاه  یتسیرورت  هورگ  يربهر  وضع  ههد 1940  لیاوا  ات   1930

ییارجا تأـیه  وضع  ناونع  هب  لاـس 1948  رد  .دوب  نآ  ياـه  هنیزه  هرادا  گـنج و  تاکرادـت  لوؤسم  عاـفد و  ترازو  رد  نویروگ 
زا ار  يو  .تشاد  هدهع  هب  لاس 1963  ات  ار  نامزاس  نآ  رد  نیـشن  يدوهی  ياه  كرهـش  شخب  تسایر  دش و  باختنا  دوهی  سناژآ 
زا یکی  ههد 1950  لیاوا  رد  .دـنا  هدروآ  رامـش  هب  یلاغـشا  نیطـسلف  رد  نیـشن  يدوهی  ياه  كرهـش  داجیا  ناحارط  نیرت  صخاش 
هب .تشاد  هدـهع  هب  ار  تمـس  نیا  لاس 1969  ات  دـش و  باـختنا  تِسنِک  یگدـنیامن  هب  لاـس 1951  رد  دوب و  ياـپام  بزح  ناربهر 
لاس یط  لوکـشا  يول  .دوب  ییاراد  ریزو  ات 1963  لاس 1952  زا  هعـسوت و  يزرواشک و  ریزو  ياه 1951 و 1952  لاس  رد  هوالع 

وا .دوب  راد  هدهع  زین  ار  عافد  ترازو  تمـس  نامزمه ، روط  هب  ات 1967  لاس 1963  زا  لیئارسا و  ریزو  تسخن  ات 1969  ياه 1963 
، لیئارـسا کیژتارتسا  دروآرب  ییابیز ، يدهم  یهللادـبع و  لیعامـسا  هدیرـش ،  ) .تشذـگرد یبلق  هلمح  کی  یپ  رد  لاس 1969  رد 

(. نروبکاک زین ؛ لوا 1381 . پاچ  نارهت ، رصاعم ، راربا  یللملا  نیب  تاقیقحت  تاعلاطم و  یگنهرف  هسسؤم 
لاس 1906 رد  هک  دوب  يریقف  راجن  شردپ  .دمآ  ایند  هب  هیـسور  فیک  رد  لاس 1898  رد  نوسریامادلگ  یلـصا  مان  اب  ریامادلگ  - . 2

نویهص نارگراک  ای  دوهی  تارکمد  لایـسوس  نویهـص ، يالاوپ  بزح  هب  لاس 1915  رد  ریامادـلگ  .درب  اکیرمآ  هب  ار  دوخ  هداوناـخ 
نارگراک هیداحتا   ) تورداتـسیه لاـعف  وضع  اهدـعب  تفر و  نیطـسلف  هب  ری  هم  سیروم  شرـسمه  هارمه  هب  لاـس 1921  رد  .تسویپ 

هریاد سیئر  یتدم  يارب  لاس 1946  رد  تورداتسیه و  یسایس  هرادا  سیئر  لاس 1936  رد  .دـش  ياپام  يارگپچ  بزح  زین  و  دوهی )
باختنا تِسنِک  یگدنیامن  هب  لاس 1949  رد  تفر و  يوروش  هب  ریفس  ناونع  هب  لیئارسا  سیـسأت  زا  سپ  .دوب  دوهی  سناژآ  یـسایس 

هشوم ياج  هب  لاس 1956  رد  .دوب  راد  هدهع  ار  تِسنِک  یگدنیامن  تمس  لاس 1974  ات  وا  .دوب  زین  راک  ریزو  لاس  نیا  رد  يو  .دـش 
لاس رد  ریامادلگ  .تشاد  رایتخا  رد  ار  تسپ  نیا  لاس  هد  تدم  هب  لاس 1966  ات  دش و  بوصنم  هجراخ  روما  ریزو  تمس  هب  تراش 

تسخن تمس  هب  وا  لاس 1969 ، رد  لوکشا  يول  يافعتسا  زا  سپ  .دش  رگراک  بزح  لک  ریبد  داد و  افعتـسا  تلود  تأیه  زا   1966
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رد درک و  يربـهر  ار  گـنج  نیا  ریزو  تسخن  ناونع  هب  لاس 1973 ، رد  لیئارـسا  بارعا و  مراهچ  گنج  رد  .تفاـی  تسد  يریزو 
یگدـنیامن رگراک و  بزح  تسایر  زا  لاس 1974  رد  ریامادـلگ  .درک  افعتـسا  هب  ریزگان  ار  وا  روبزم  گنج  ياهدـمایپ  لاس 1974 ،

.تشذگرد سدقملا  تیب  رد  ربماسد 1978  رد  تفر و  رانک  ناملراپ 
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یتسینویهـص میژر  یتینما  تالکـشم  هک  دنا  هدرکن  شومارف  هاگ  چیه  لیئارـسا  ناربهر  .دنا  هدرک  دیکأت  حیرـصت و  نادب  نوگانوگ 
(1) .دنهد رارق  دوخ  یلصا  يژتارتسا  بیقعت  ریسم  رد  يا  هناهب  ششوپ و  ار ،

لیئارـسا يداصتقا  یتینما و  لیاسم  نوماریپ  یللملا ، نیب  سنارفنک  کـی  رد  ربماسد 1981م ، رد  لیئارـسا  گنج  ریزو  نوراش  لیرآ 
: تفگ تحارص  هب  دوب ، هدش  رازگرب  ویوآ  لت  هاگشناد  کیژتارتسا  تاعلاطم  زکرم  يوس  زا  هک 

قوقح تمالس و  هک  دوش  یم  طوبرم  یجراخ  تارطاخم  هب  منیب -  یم  نم  هک  روط  نآ  داتشه - ههد  رد  یتینما  تالکشم  نیرتمهم 
: دراد عبنم  ود  تارطاخم  نیا  .درک  دهاوخ  دیدهت  ار  لیئارسا  تیمکاح 

یبرع ییورایور  - 1

 ]...[. دراذگ یم  نآ  رایتخا  رد  یماظن  یسایس و  رازبا  يوروش  هک  یبرع  ییورایور  رب  یکتم  يوروش  یبلط  هعسوت  - 2

تحلـصم هک  تسا  يرورـض  تارطاخم  نیا  اب  هلباقم  يارب  هدرک ، هطاحا  ار  لیئارـسا  هک  ییورایور  تسایـس  یتنـس  هدودحم  ياوس 
ياهروشک اب  هطبار  رد  تسخن  هنیمز  .دبای  هعـسوت  دنراد ، یتینما  ریثأت  هک  رگید  ییایفارغج  هنیمز  ود  رد  لیئارـسا  کیژتارتسا  تینما 

زا هچ  لیئارسا ، هیلع  دوجوم  میقتسم  دیدهت  هب  یکانرطخ  دُعب  اه ، نآ  هدنیازف  یماظن  تردق  هک  تسا  یجراخ  یبرع 

نیا يوـس  زا  امیقتـسم  ییاـیرد  ییاوـه و  تاـیلمع  يارجا  قـیرط  زا  یتـح  هچ  ییوراـیور و  هقطنم  هب  هژیو  ياـهورین  لاـسرا  قـیرط 
تیعقوم هک  تسا  یجراخ  ياهروشک  اب  هطبار  رد  مود  هنیمز  .دهد  یم  لیئارـسا  ییایرد  ییاوه و  یتالـصاوم  طوطخ  هیلع  اهروشک 

(2) .دشاب هتشاد  لیئارسا  یلم  تینما  يور  یکانرطخ  ریثأت  تسا  نکمم  اه  نآ  کیژتارتسا  یسایس -  شیارگ  و 

لیئارسا هنابلط  هعسوت  يژتارتسا  نداد  هولج  یقطنم  هجوم و  يارب  یتینما ، تاهیجوت  یسایس و  یتاغیلبت -  درگش  نیا  اب  نوراش  لیرآ 
: دنک یم  يریگ  هجیتن  نینچ 

ص:31

تـسایس رد : جردـنم  ینارجاـهم ، دیعـسریم  مجرتـم  لیئارـسا ، نیون  کـیژتارتسا  رکفت  هتـسجرب  طوـطخ  راـبنیا ، میارفا  .ك.ر : - . 1
.ع نیسح  ماما  هاگشناد  یعافد  مولع  هدکشهوژپ  راهب 1376 ، هرامش 2 ، یعافد ،

یبرع هقطنم  رد  مسینویهص  يژتارتسا  داتشه ؛ ههد  رد  لیئارسا  کیژتارتسا  تالکشم  ، 18/12/1981 ویراعم ، یلیئارسا  همانزور  - . 2
ص 301. لاس 1363 ، یمالسا ، للملا  نیب  تاراشتنا  ینیطسلف ، تاعلاطم  هژیو  ضرالا ، هسسؤم  نآ ، راوجمه  ياهروشک  و 
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هنارتیدم و لحاوس  رد  هنایمرواخ و  رد  دوجوم  یبرع  ياهروشک  يوس  نآ  ات  لیئارسا  یتینما  کیژتارتسا و  تحلصم  تسا  يرورض 
هب اقیرفآ ، سراف و  جـیلخ  قطانم  ناتـسکاپ و  ناریا و  هیکرت و  لیبق  زا  ییاهروشک  لماش  داتـشه ، ههد  رد  هتفر و  رتارف  خرـس  يایرد 

(1) .دوش يزکرم  یلامش و  ياقیرفآ  ياهروشک  هژیو 

اب ار  نآ  بیقعت  ارجا و  هکلب  دز ، دـیکأت  دـییأت و  رهم  یتسینویهـص  كانرطخ  يژتارتسا  نیا  رب  اهنت  هن  دـعب ، يدـنچ  نوراـش ، لـیرآ 
.دز هرگ  لیئارسا  یتینما  عفانم  یشیجلا و  قوس  فادها 

لیئارـسا هنابلط  هعـسوت  يژتارتسا  هیجوت  ددص  رد  مامت  یخاتـسگ  اب  ییایلاتیا  فورعم  راگنربخ  یچالاف  انایروا  اب  يا  هبحاصم  رد  وا 
: دمآرب هنیمز  نیا  رد 

یبلط هاج  کی  زا  یـشان  امـش  هزیگنا  هک  کش  نیا  راچد  .موش  یم  کش  راچد  نم  اه  تقو  یـضعب  نوراش ! لارنژ  یچالاف : انایروا 
.دور یم  رتارف  لیئارسا  یعافد  تردق  تینما و  ظفح  زا  تسا و  عیسو 

هتشذگ ربماسد  رد  هک  ار  کیژتارتسا  تاقیقحت  نمجنا  سنارفنک  رد  امش  قطن  نوچ  میوگ  یم  ار  نیا 

دیدرک مالعا  امش  .دیتخادرپ  لیئارسا  یشیجلا  قوس  عفانم  هطیح  فیصوت  هب  هک  یقطن  .مراد  رطاخ  هب  دش  اپرب  ویوآ  لت  رد  ( 1981)
، یتینما لیاسم  ببس  هب  هکلب  دوش و  یمن  رمحا  رحب  هنارتیدم و  يایرد  هزوح  هنایمرواخ و  برع  ياهروشک  لماش  اهنت  عفانم  نیا  هک 

، هیکرت ریظن  ییاهروشک 

ربرد ار  اقیرفآ  زکرم  لامش و  نینچمه  اقیرفآ و  سراف ، جیلخ  لثم  یقطانم  ناتسکاپ و  ناریا ،

(2) .تسا كانتشحو  نانخس  نیا  .دریگ  یم 

: دهد یم  خساپ  نینچ  هناخاتسگ  دنک و  یم  ناونع  مسینویهص  يوس  زا  هار  نیا  باختنا  هناهب  تلع و 

یصاخ رایسب  روشک  لیئارسا  .مهد  یم  ار  ناتباوج  نالا  .دیا  هدرک  رورم  یبوخ  هب  ار  دوخ  سرد  هک  منیب  یم  .بوخ  رایـسب  نوراش :
دازآ بیقعت و  دروم  ياه  هژاو  موهفم  رد  ندوب  صاخ  نیا  للع  .تسا 

هطیح هس  لئاسم  نیا  .مینک  هلباقم  دوخ  تینما  یلک  لئاسم  اب  دیاب  ام  .تسا  هدش  هصالخ  ندوب 

ار ام  نونکا  هک  یبرع  ياهروشک  اب  هلباقم  مود  .ناینیطسلف  مسیرورت  هطیح  رد  تسخن  .دنتسه 

رد ام  هنوگچ  هک  تسا  نیا  هلأسم  .تسا  يوروش  یبلط  هعسوت  لومشم  موس  هطیح  .دننک  یم  دیدهت 
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عم مالـسلا  باتک  رد  جردنم  1982 ؛ رورزبآ ، هیرـشن  لیئارـسا ، گنج  ریزو  نوراش ، لیرآ  اب  وگو  تفگ  رد  یچـالاف ، اـنایروا  - . 2
مـالعالا همظنم  یف  هیلودـلا  تاـقالعلا  هینواـعم  دوـمحم ، میرکلادـبع  هـمجرت  روـپ ، یقت  یقتدـمحم  راـحتنا ؛؟ ما  هـیعقاو  نـیلتحملا ،

ص 60. 1993م/1414ه ، یمالسالا ،
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؟(1) میوش هنایمرواخ  سورپ  هب  لیدبت  هکنآ  نودب  مینک ، عافد  دوخ  تیدوجوم  قح  زا  هطیح  هس  نیا 

ياه هنیمز  رد  ار  دوخ  ناهنپ  يژتارتسا  اه و  یبلط  هعـسوت  تاغیلبت ، تاهیجوت و  لـیبق  نیا  شـشوپ  تحت  هراومه  یلیئارـسا ، ناربهر 
تایلمع یبرع ، یمالسا و  ياه  نیمزرس  لاغشا  فلتخم ،

.دنا هداد  رارق  نما  هیشاح  رد  ار  دوخ  لاح  نیع  رد  هدرب و  شیپ  هب  یتاعالطا ، یسوساج و  هدنزخ 

زین يولهپ و  هرود  ناریا  اب  یتاعالطا  یسایس و  طابترا  يرارقرب  يارب  ناوارف  قایتشا  شالت و 

سیسأت يادتبا  زا  اقیرفآ ، لامش  رد  یپویتا  ات  ینوماریپ ، ياه  تلود  رگید  یضعب  هیکرت و  روشک 

تشاد نهذ  رد   (2) نویروگ نب  هچنآ  .تشاد  رارق  مسینویهص  لیئارسا و  ناربهر  نارس و  ياه  همانرب  روتـسد  رد  یتسینویهـص  میژر 
هدرک هطاحا  ار  لیئارـسا  هک  یبرع  ياهروشک  تفر ؛ یم  رامـش  هب  يا  هداس  رما  نآ  ساسا  هرهوج و  دوب و  ینوماریپ  يژتارتسا  کـی 

یمیقتسم ياوعد  هک  دنتشاد  دوجو  ییاهروشک  برع ، ناهج  نوماریپ  رد  لاح  ره  هب  اما  دندنام ؛ یم  یقاب  نمشد  تروص  هب  دندوب ،
نیدحتم زا  و  تشاد ، دوجو  ناشیارب  یتسینومک  تاکرحت  زا  سرت  يارب  یلیالد  دنتشادن ؛ لیئارسا  اب 

زا هک  دندوب  نایناریا  اه و  كرت  تشاد  نهذ  رد  نویروگ  نب  هک  يا  هوقلاب  نیدحتم  .دنتفر  یم  رامـش  هب  هدـحتم  تالایا  مدـق  تباث 
زین یپویتا  یناتساب  يروتارپما  .دنتشاد  لآ  هدیا  یتیعضو  قارع  هیروس و  نتشاذگ  انگنت  رد  هرصاحم و  يارب  ییایفارغج  تیعقوم  رظن 

قیمع هدرتسگ و  يراکمه  جـیردت  هب  هک  رظن  دروم  طاـبترا   (3) .تشاد یتلاح  نینچ  دوب ، برع  ياـهروشک  زرم  مه  اـقیرفآ  رد  هک 
سیورـس یـسوساج  یتاعالطا و  هاگتـسیا  داجیا  هب  رجنم  تیاهن  رد  تشاد ، لابند  هب  ار  روکذـم  ياـهروشک  اـب  لیئارـسا  یتاـعالطا 

اب یتسینویهص  میژر  هک  يا  هنوگ  هب  .دیدرگ  اهروشک  نیا  لخاد  رد  لیئارسا  یتاعالطا 

هرود ناریا  رد  تسینویهص  هدومزآراک  هتشکراک و  سوساج  رومأم و  اهدص  هاگیاپ و  اه  هد  رارقتسا 

هاوخلد هب  ینوماریپ  ياهروشک  رد  ار  دوخ  عماطم  ییاقیرفآ ، کلامم  یخرب  ات  هیکرت و  روشک  يولهپ ،

.دوش لمحتم  اه  نآ  تباب  زا  یسایس  ظاحل  هب  يا  هنیزه  چیه  هکنآ  نودب  درک ، یم  بیقعت 

33 ص :

ص 61. عبنم ، نامه  - . 1
ای ینوماریپ  يژتارتسا  رکتبم  یناب و  لیئارـسا  ریزو  تسخن  نیلوا  نویروگ  نب  دـیوید  یـسایس ، یخیرات و  عباـنم  زا  يرایـسب  رد  - . 2

، تسینویهص يدوهی و  ناراگن  خیرات  یضعب  ناعذا  یلیئارسا و  دانسا  تاجردنم  ساسا  رب  اما  تسا ؛ هدش  دادملق  يا  هیشاح  نیرتکد 
نوـیروگ نب  هب  ار  نآ  هک  دوـب  Peripheral يژتارتسا یلـصا  حارط  داـسوم ، سیئر  نیلوا   Reuven Shiloah اولیش نویور 

مسا نیا  دوش ، یم  هدهاشم  زین  باتک  نیمه  رد  هک  هنوگ  نامه  .تسا  هدش  یفرعم  داسوم  ياسؤر  شخب  رد  صخـش  نیا  .داد  هیارا 
.تسا هدش  هتشون  نویر  رگید  یخرب  رد  نویور و  یسراف  ياه  همجرت  یضعب  رد 
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ص 159. لوا 1371 ، پاچ  تاعالطا ، تاراشتنا  یفرشا ، نسحم  همجرت  كانرطخ ، طابترا  نروبکاک ، یلسل  وردنا و  - . 3
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فادها فیاظو و  راتخاس ، شیادیپ ، كاواس : داسوم و 

هراشا
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ترورض تیمها و 

رد هوالع ، هب  .دوب  کیژتارتسا  یـساسا و  ًالماک  لیئارـسا  ینوماریپ  يژتارتسا  دربشیپ  ریـسم  رد  داسوم  كاواس و  يراکمه  طابترا و 
رد باقع ، زمر  اب  لیئارـسا  ناریا و  یپویتا ، ای  رـس ؛ هس  هزین  هب  موسوم  هیکرت  لیئارـسا و  ناریا ، هبناج  هس  یتاعالطا  نامیپ  بوچراـچ 

داسوم یتاعالطا  سیورس  ود  نیب  هسیاقم  رد  .دنتـشاد  هدهع  هب  ار  يروحم  يدیلک و  تیرومأم  شقن و  داسوم  كاواس و  اهنیا ، همه 
، دوجوم كرادم  دانسا و  زین  درکلمع و  يراکمه ، هنیشیپ  هب  هجوت  اب  كاواس ، و 

ورملق رد  هـکنیا ، زا  رظن  فرـص  .دز  یم  ار  لوا  فرح  هراوـمه  اـه ، تسینویهـص  یتاـعالطا  سیورــس  تـفگ  ناوـت  یم  تأرج  هـب 
اه يراکمه  نیا  لصاح  و  يروحم ، هلأسم  عوضوم و  لیئارـسا  يژتارتسا  هشیمه  هبناج ، هس  ای  هبناجود و  یتاعالطا  ياـه  يراـکمه 

.دوب اه  تسینویهص  عفن  هب  زین 

ریونت فده  اب  تسا  يرورض  هبناجدنچ ، یتاعالطا  ياه  يراکمه  رد  كاواس  داسوم و  تیعقوم  هاگیاج و  تیمها ، هب  رظن  نیاربانب ،
، یسوساج یتاعالطا و  فوخم  نامزاس  ود  نیا  هنیـشیپ  شیادیپ و  یتالیکـشت ، راتخاس  فادها ، تیهام ، هرابرد  ناگدنناوخ ، راکفا 

رد ولو  یتاعالطا ،

ار بطاخم  ینهذ  ياه  هنیمز  هک  تسا  يا  هیامتسد  تاعالطا  نیا  هوالع  هب  .دوش  هیارا  لامجا  دح 

لیاسم لیلحت  هیزجت و  نییبت و  رد  ار  وا  راومه و  یتآ  ثحابم  رتناسآ  رتهب و  ریسفت  كرد و  يارب 

.درک دهاوخ  يرای  رظن  دروم 

داسوم شیادیپ 

هدرتسگ شالت  نرق  مین  کی و  زا  سپ  ماجنارس  تشهبیدرا 1327ش ، لاس 1948م / هم  هام  رد 
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لامآ و رداص و  نیطـسلف  نیمزرـس  رد  لیئارـسا  تلود  سیـسأت  هیمالعا  یتسینویهـص ، يدوهی و  ياه  نوناک  ناربهر و  هبناج  همه  و 
.درک ادیپ  ققحت  مسینویهص  نالوارقشیپ  ياه  هدعو 

نابایخ رد  داسوم  يّرـس  یفخم و  تمالع ، نودـب  نامتخاس  يامن  هب  هراـشا  اـب  كاـنرطخ ، طاـبترا  باـتک  ییاـکیرمآ  ناگدنـسیون 
لماک تیقفوم  دـندقتعم ؛ هتـسناد و  یـساسا  لیئارـسا  شیادـیپ  رد  ار  اه  يدوهی  یتاـعالطا  هعماـج  شقن  نیطـسلف ، رد   (1) انَفَدرَدَخ

یتلود ندروآ  دیدپ  رد  اه  یلیئارسا 

یتاعالطا ياه  شالت   (2) .دـنناوخ یم  ناهنپ  تایلمع  ار  نآ  زورما  هک  هدوب  یتاعالطا  نویدـم  يدایز  دـح  ات  نیطـسلف ، رد  يدوهی 
، دروم ود  ره  نیا  هک  دـندوب  تکرح  نیا  رد  يدـیلک  رـصنع  لماع و  ود  اکیرمآ ، یناهنپ  يّرـس و  ینابیتشپ  اه و  يدوهی  هبناـج  همه 

هک دوب  ینایدوهی  هب  هتسباو 

(5) .دش یم  هدناوخ   (4) ياش هک  تشاد  رارق  يّرس  ینامزاس  یتاعالطا  يوپاکت  نیا  بلق  رد   (3) .دندوب لیئارسا  زا  جراخ  هب  قلعتم 

نب دیوید  درک ، رییغت  دش و  ضوع  یتسینویهص  هعماج  یتاعالطا  ياه  تیرومأم  اه و  تیولوا  نوچ  لیئارسا ، تلود  سیسأت  زا  سپ 
تاعالطا سیورـس  .درک  داجیا  هناگادج  یتاعالطا  نامزاس  هس  نآ  ياج  هب  لحنم و  ار  ياش  لیئارـسا ، ریزو  تسخن  نیلوا  نویروگ 

.تشاد رارق  عافد  ترازو  لرتنک  تحت  دوب و  هدش  داجیا  برع  ياه  شترا  اب  هلباقم  يارب  اساسا  هک  یماظن 

.دوب هجراـخ  ترازو  زا  یـشخب  درک ، یم  هرادا  تساـیر و  ار  نآ  راـک  هنهک   (6)( لییروگ  ) لیراگ هک  یجراخ  تاـعالطا  سیورس 
(8) لراه رـسیا  مان  هب  مادـنارغال  سور  کی  طسوت  دوب ، هدـش  نامزاس  دـیدجت   (7) تب نیـش  ناونع  تحت  هک  ناـیدوهی  روما  شخب 

(9) .تشاد هدهع  هب  ار  یلخاد  تینما  تاعالطا و  تیلوؤسم  دش و  یم  تسایر 

ياج هب  .دش  لوحت  شوختـسد  هرابود  لیئارـسا  یتاعالطا  تالیکـشت  یلخاد ، ياه  يریگرد  يرـس  کی  لابند  هب  لاس 1951 و  رد 
هب هجراخ  روما  ترازو  زا  یتمسق  هک  یجراخ  شخب 
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هک دوب  داسوم  نامه  سناژآ  نیا  .تفرگ  یم  رارق  ریزو  تسخن  میقتـسم  رظن  ریز  هک  دش  داجیا  يدـیدج  سناژآ  دـمآ ، یم  باسح 
(2) .دنتشاذگ  (1) اولیش هدهع  هب  ار  نآ  تیلوؤسم  .دمآرد  يا  هناسفا  ینامزاس  تروص  هب  ادعب 

ریرحت هتـشر  هب  لیئارـسا  یتـلود  یمـسر و  لـفاحم  یگنهاـمه  اـب  ار  شرثا  هک  یلیئارـسا ، راـک  هنهک  کـی  ناونع  هب  زتاـک  لـئوماس 
رطاخ هب  لاس 1940  رد  هک  دوهی  سناژآ  دسیون : یم  هدروآرد ،

نامز  ] لالقتـسا زا  لبق  نارود  یـسایس  تالیکـشت  کی  ات  دوب  هیبش  عافد  ترازو  کـی  هب  رتشیب  شا  یتاـیلمع  هناـیفخم  ياـه  شخب 
اناگاه یتسیرورت ] یماظن و  هبـش  هورگ   ] یلاع یهدـنامرف  لـماک  تیاـمح  اـب  هارمه  1327ش ،] لاس 1948م / رد  لیئارـسا  سیـسأت 
روهشم مان  یلم ، تاعالطا  دیدج  سیورس  نیا  .دزاس  هدروآرب  ار  دیدج  تیعضو  ياهزاین  ات  داد  لیکشت  ار  یلم  یتاعالطا  سیورس 

.تشاذگ دوخ  يور  ار  ياش 

رظن رد  یماظن  تاعالطا  دحاو  یعقاو  هفطن  ندش  هتـسب  ناونع  هب  ار  نامزاس  نیا  قلخ  یلیئارـسا  راد  تیحالـص  نیققحم  زا  يرایـسب 
رد لاس 1909  زا  يدوهی  یماظن  تاعالطا  دحاو  کی  لیکشت  هتـسه  دنراد ، داقتعا  رگید  یخرب  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .دنریگ  یم 

نایئاتسور رموشاه  حلسم  یتسیرورت ] يدوهی و   ] هورگ هک  دوب  ینامز  نامه  نیا  .تسا  هتشاد  دوجو  نیطسلف 

.تشاذگ ناینب  یبرع  هژیو  دـحاو  کی  ياش  نئوژ 1940 ، هام  رد  .تفرگ  یم  رظن  تحت  ار  رواجم  ياـه  هدـکهد   [ ینیطـسلف  ] برع
دـصاقم بارعا و  یماظن  ياه  تیلباق  دروم  رد  ار  تاعالطا  لیلحت  يروآ و  عمج  دوب ، نیناد  ارزع  اـب  نآ  یهدـنامرف  هک  دـحاو  نیا 

(3) .داد یم  ماجنا  مظنم  روط  هب  اهنآ 

: دناد یم  يدج  یساسا و  ياش ، شیادیپ  يریگ و  لکش  رد  ار  نآ  یسوساج  سیورس  ناتسلگنا و  شقن  زتاک  لئوماس 

قبط ار  دوخ  نامزاس  هویـش و  درک ، شالت  عقاو  رد  رارقرب و  ناتـسلگنا  یتاعالطا  سیورـس  اب  یکیدزن  طباور  ياـش  دـیدج  ناـمزاس 
سیورس ینعی   6 .يآ.ما و  ناتسلگنا ؛ تاعالطا  دض  سیورـس  ینعی   5 .يآ.ما ناتـسلگنا ؛ یماظن  تاعالطا  ینعی  ، 4 .يآ.ما رد  هچنآ 

ياه سیورس  مود ، یناهج  گنج  زا  لبق  ِلاس  دنچ  رد  .دنک  میظنت  تشاد ، دوجو  ناتسلگنا ، یجراخ  یسوساج 
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هک دش  زاغآ  ینامز  زا  اهنآ  هطبار  .دندرک  کمک  ياش  هب  یماظن ، تاعالطا  ياه  هورگ  يریگ  لکش  نایرج  رد  ناتسلگنا  یتاعالطا 
(2) رگنایغط بارعا  بوکرس  يارب  ناتسلگنا  یتاعالطا  ياهدحاو  اناگاه و  دش و  اپ  هب   (1) ییاه شروش  نیطسلف  رد  لاس 1936  رد 

(3) .دندش هارمه  رگیدکی  اب 

عمج رومأم  هک  تشاد  دوجو  توئیدـییا  تورـش  ماـن  هب  يرگید  ناـمزاس  اـناگاه ، رب  هوـالع  یـسیلگنا : نویتسا  تراوتـسا  هتـشون  هب 
(4) .دش هدیمان  ياش  مان  هب  نامزاس  نیا  اهدعب  .دوب  تاعالطا  يروآ 

نانامرهق هب  کمک  هسسؤم  یششوپ  مان  اب  هک  هدرک  دادملق  اناگاه  تاعالطا  هرادا  ار  ياش  باتک ، رگید  تاحفـص  رد  هدنـسیون  نیا 
ریزو تسخن  اناگاه و  یـسایس  ردـیل  نویروگ  نب  دـیوید  روتـسد  هب  اـنب  هک  هداد  ربخ  يا  هسلج  لیکـشت  زا  وا   (5) .درک یم  تیلاعف 

تالیکـشت راتخاس  دـیدجت  تارییغت و  داجیا  فدـه  اب  یتسینویهـص ، میژر  تیدوجوم  مـالعا  زا  سپ  لوا  ماـیا  ناـمه  رد  لیئارـسا ،
: دوب هدش  لیکشت  لیئارسا  یسوساج  یتاعالطا و 

ریزو تسخن  هک  تفگ  نیرضاح  هب  تشاد ، هدهع  هب  ار  هسلج  نیلوا  تسایر  اقافتا  هک  ياش  هتـسجرب  ناهدنامرف  زا  یکی  يرئب  رـسیا 
تاـعالطا و ناـمزاس  دوـش : لیکـشت  هرادا  هـس  هـک  تـسا  هدـش  داهنـشیپ  .دـهدب  یتارییغت  ياـش  ناـمتخاس  رد  تـسا  هتـساوخ  وا  زا 

ماـن اـب   ) یـسایس یتاعالطادـض  تاـعالطا و  ناـمزاس  يرئب ، رـسیا  تساـیر  تحت  نوـمآ ) يراـصتخا  ماـن  هب   ) شترا یتاعالطادـض 
مان اب  تب  نیش   ) موس هرادا  هرخالاب  لییروگ و  سیروب  تسایر  هب  ایند  طاقن  هیلک  زا  تاعالطا  يروآ  عمج  رومأم  داسوم ) يراصتخا 

(6) .لراه رسیا  تسایر  هب  یلخاد  تیرومأم  اب  نوهاتیباه ) تورش  يراصتخا 

یتاعالطادض تایلمع  تیریدم  زا  لکـشتم  اکیرمآ ، هدحتم  تالایا  یتاعالطا  ياه  سیورـس  هدـش  يدـنب  هقبط  كرتشم و  شرازگ 
نامزاس و  ( CIA  ) تاعالطا يزکرم  نامزاس  (، DOCS)
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هب فورعم  لیئارسا ، يّرس  تاعالطا  سیورس  شیادیپ  هنیشیپ و  هرابرد  (، DIA [ ) اکیرمآ شترا  تاعالطا  نامزاس   ] عافد یتاعالطا 
: تسا تیمها  زئاح  رایسب  داسوم ،

نامزاس نایم  رد  .دومن  سیسأت  ار  لیئارـسا  نیطـسلف ، يدوهی  تیعمج  تفای ، نایاپ  ناتـسلگنا  تمومیق  هک  یماگنه  لاس 1948 ، رد 
یتینما یتاعالطا و  دحاو  دندش ، داجیا  هک  یتلود  ياه 

ینیمزریز تمواقم  يورین  یتاـعالطا  يوزاـب  ناـمزاس  نیا  .دوب  فورعم  ياـش  تاـعالطا )  ) راـبخا سیورـس  هب  هک  تشاد  دوجو  زین 
لاس رد  تونخس ]  ] دوهی سناژآ  سیـسأت  اب  ناتـسلگنا ، تمومیق  نامز  رد  هک  دوب  اناگاه ] يدوهی  یتسیرورت  هورگ   ] اه تسینویهص 

هرگنک رد  ، 1929

زا لکـشتم  دوهی  سناژآ  ناـمز  نآ  رد  .دز  یناـهج  ساـیقم  رد  یتاـیلمع  هب  تسد  سیئوـس ، خـیروز  رد  اـه  تسینویهـص   [ یناـهج ]
 ]...[. .دوب نایئاکیرمآ  هدرتسگ  هنالاعف و  روضح  تکرش و  اب  اه ، تسینویهصریغ  اه و  تسینویهص 

شرتسگ هدـحتم  تالایا  یبرغ و  ياپورا  رد  ار  دوخ  یفخم  تاـیلمع  تفر و  یم  راـک  هب  ياـش  يارب  یـششوپ  ناونع  هب  سناژآ  نیا 
.داد

: زا دوب  ترابع  ياش  فادها  ات 1948 ، لاس 1923  زا 

راـبخا و يروآ  عمج  ...ناتـسلگنا ، یتـمومیق  تالیکـشت  تاسیـسأت و  رد  ذوفن  یلیئارـسا ، لقتـسم  تلود  کـی  سیـسأت  رما  دربـشیپ 
نیطسلف و رد  یتسینویهصدض  برع و  ياه  هورگ  بازحا و  رد  ذوفن  یتسینویهص ، تاغیلبت  رد  يریگ  هرهب  تهج  یـسایس  تاعالطا 

 . ...و نیطسلف ] هب  اه  يدوهی   ] ینوناقریغ ترجاهم  همانرب  هحلسا و  قاچاق  تینما  ظفح  ...رواجم ، ياهروشک 

: دوب هتفای  لیکشت  ریز  ياه  شخب  زا  ياش 

تینما تاعالطا و  هرخالاب  یماظن و  تاعالطا  یـسیلپ  هخاش  یماظن ، تاـعالطا  یـسوساجدض ، یلخاد و  تینما  یـسایس ، تاـعالطا 
 ]...[. ییایرد

یگنهاـمه مدـع  یلخاد و  ياـه  يریگرد  تلع  هـب  ...شا ، هنیباـک  و  نوـیروگ ] نـب  دـیوید   ] ریزو تـسخن  لاس 1951 ، لـیروآ  رد 
تاعالطا تینما و  هعماج  یـساسا و  راتخاس  لماک  يزاس  هرابود  هب  تبـسن  هدرک و  رطخ  ساـسحا  ادـیدش  ياـش  ياـه  هعومجمریز 

.دنتفرگ میمصت  لیئارسا 

مان تدعو  ای  اه  سیورـس  نارـس  هتیمک  هک  عجرم  نیا  سیئر  اولیـش  .دش  هدراذگ  اولیـش  نویر  مان  هب  يدرم  هدـهع  هب  تیرومأم  نیا 
دحاو ییایرد و  تینما  تاعالطا و  سیورس  دوب ، هتفرگ 

41 ص :
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دومن و لقتسم  ادج و  هجراخ  ترازو  زا  ار  یسایس  تاعالطا  سیورـس  .دومن  ماغدا  یماظن  تاعالطا  رد  ار  ییاوه  تاعالطا  داینبون 
.درک يزاس  هرابود  داسوم )  ) يّرس تاعالطا  سیورس  لکش  رد 

 ]...[. دنام یقاب  هدروخن  تسد  نانچمه  یلخاد  تارییغت  زا  ریغ  تب ،) نیش   ) یسوساجدض یلخاد و  تینما  سیورس 

ربماون ربتکا و  رد  لیئارسا  بارعا و  ياه  گنج  یط  رد  رییغت ، نودب  اتبسن  ار  راتخاس  نیا  لیئارسا ، یتاعالطا  یتینما و  ياه  سیورس 
لیاوا 1963، رد  .دـندرک  ظفح  ربتکا 1973 ، رد  ناضمر ] گـنج   ] روپیک موی  گـنج  نئوژ 1967 و  رد  هزور  شـش  گنج  ، 1956

نآ نارگن  وا   (1) .دومن باختنا  نییعت و  عاضوا  یسررب  يارب  ار  يا  هتیمک  نویروگ ، نب  يریگ ، هرانک  یگتسشنزاب و  زا  لبق  تسرد 
شخب تیاضر  ًالومعم  عافد ، ریزو  ریزو و  تسخن  ناونع  هب  وا  شقن  ببس  هب  هک  یتاعالطا  یتینما و  تالیکشت  تاسیـسأت و  هک  دوب 

ور يو ، يریگ  هرانک  اب  دومن ، یم  لمع 

 ]...[. .دور لاوز  هب 

هیـصوت ساـسا  رب  تارییغت  هلمج  زا  .دومن   (2) لوکـشا يول  دـیدج ، ریزو  تسخن  میلـست  ار  دوـخ  شرازگ  هتیمک  هـیئوژ 1963 ، رد 
هب عافد  ریزو  زا  تب  نیش  تیلوؤسم  رایتخا و  ییاجباج  هتیمک 

.دش هدناشوپ  لمع  هماج  ریزو ، تسخن 

لوکـشا رواشم  ناونع  هب  داـسوم  سیئر  و  تدـعو »  » یلبق سیئر  لراـه  رـسیا  هیئوژ 1966 ، اـت  ربماتپـس 1965  نیب  هاتوک  هلـصاف  رد 
 ]...[. دومن هفیظو  ماجنا  یتاعالطا  یتینما و  لیاسم  رد  ریزو  تسخن 

قیقحت يارب  ار  تنارگآ  نویـسیمک  لیئارـسا  تلود  ناضمر ،]  ] روپیک موی  گنج  رد  هدش  ناونع  یتاعالطا  تفا  تسکـش و  لابند  هب 
هاتوک و شرازگ  رد  نویـسیمک  .درک  نییعت  دوب  یتاعالطا  یتینما و  ياه  سیورـس  درکلمع  یگنج و  تایلمع  هب  طبترم  هک  یلیاسم 
تینما و روما  رد  ار  ریزو  تسخن  صوـصخم  ترواـشم  تسپ  ندوـمن  لاـعف  تیوـقت و  داهنـشیپ  لـیروآ 1974 ، رد  دوخ  یتامدـقم 

 ]...[. دومن حرطم  تاعالطا 

.دش لامعا  تنارگآ  نویسیمک  یتامدقم  شرازگ  ياه  هیصوت  ات 1976 ، لاس 1974  زا 

42 ص :

.دوب راد  هدهع  زین  ار  عافد  ریزو  تمس  يریزو  تسخن  تسپ  اب  نامزمه  اه  لاس  نیا  یط  نویروگ  نب  - . 1
Levi Eshkol - . 2
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نیا زا  يویز  ربتکا 1976 ، رد  .دـیزگرب .]...[ دوخ  صوصخم  رواـشم  ناونع  هب  ار   (1) يویز مواهر  صوصخم  دبـشترا  ریزو  تسخن 
(3) .دش يو  نیشناج   (2) یباکره تفاشوهی  یماظن  تاعالطا  یلبق  سیئر  و  هتسشنزاب ، پیترس  داد و  افعتسا  تسپ 

فادها

یـساسا دـصاقم  فادـها و  اکیرمآ ، یـسوساج  یتینما و  یتاعالطا ، ياه  سیورـس  هدـش  يدـنب  هقبط  تاـعالطا  دانـسا و  ساـسا  رب 
: زا دنترابع  لیئارسا  تینما  تاعالطا و  ياه  سیورس 

، اه تردـق  ریاس  يوروش و  اب  اهنآ  طباور  لیئارـسا ، هراـبرد  ناـشتایرظن  دـصاقم و  اـهنآ ، تردـق  ییاـناوت و  یبرع ؛ ياـهروشک  - 1
تایـصوصخ بارعا ، نیب  ياه  تسایـس  یلخاد و  ياه  تسایـس  ناربهر ، ناهج ، رـساترس  رد  اهنآ  ناگدـنیامن  یمـسر و  تاسیـسأت 

[. اهنآ  ] یگنج تاروما  رگید  یماظن و  یگدامآ  یماظن ، یعامتجا و 

 ]...[. نآ تامیمصت  ای  هدحتم و  تالایا  يّرس  ياه  تسایس  هرابرد  تاعالطا  يروآ  عمج  - 2

.هتفرشیپ ياهروشک  ریاس  اکیرمآ و  رد  یملع  تاعالطا  يروآ  عمج  - 3

يدوهی ترجاهم  تالکشم  لئاسم و  لیئارسا و  لابق  رد  یقرش  ياپورا  ياهروشک  يوروش و  تلود  ياه  تسایس  تامیمـصت و  - 4
.قطانم نیا  زا  اه 

.ناهج رسارس  رد  یتسینویهصدض  ياه  تیلاعف  همه  بیقعت  تراظن و  - 5

(4) .اقیرفآ ریظن  دوخ ، هقالع  هجوت و  دروم  قطانم  همه  رد  يداصتقا  یسایس و  تاعالطا  يروآ  عمج  - 6

( اه سیورس  نارس  هتیمک   ) تدعو

هب ًالومعم  هک  تسا  اه ) سیورس  نارس  هتیمک   ) میتورشاه يا  هشار  تدعو  يربع ] مان  اب  ، ] لیئارـسا تینما  تاعالطا و  یلـصا  عجرم 
میداچویم میدـکفاتل  داسوم  .دزاس  یم  گنهامه  ار  شیوخ  ياضعا  تایلمع  اه و  تیلاعف  تدـعو  .دوش  یم  هتخانـش  تدـعو »  » مان

تاعالطا سیورس  )

43 ص :

Rahavam Zeevi . 1 - 1
Yehoshafat Harkabi - . 2
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.تسا ریزو  تسخن  عبات  رظن و  تحت  راد و  هدهع  ار  یجراخ  تایلمع  تیلوؤسم  داسوم ، هدش  هتخانش  لومعم و  مسا  اب  يّرس ،)

میقتـسم رظن  تحت  یتـینما و  روـما  هیلک  لوؤـسم  تب ، نیـش  هب  فورعم  یـسوساجدض ) یلخاد و  تـینما   ) یلـالک نوچاـتیب  تورش 
.تسا ریزو  تسخن 

تحت تسا و  راد  هدـهع  ار  یتاطابترا  تاعالطا  یماظن و  یکیژتارتسا  تاعالطا  یلـصا  تیلوؤسم  یماظن ) تاعالطا   ) نیدوم فاگا 
.دراد رارق  شترا  داتس  سیئر  یهدنامرف 

هیلک یگنهامه  نآ  هیلوا  یلـصا و  هفیظو  هک  دراد  مان  تدعو  لیئارـسا  تینما  تاعالطا و  هعماج  يزکرم  تالیکـشت  ساسا ؛ نیا  رب 
: تسا ریز  رصانع  اه و  سیورس  اضعا ، زا  لکشتم  تدعو  .تسا  لیئارسا  جراخ  لخاد و  رد  یتاعالطا  یتینما و  ياه  تیلاعف 

(6 هجراخ ، روما  ترازو  لک  ریدم  ( 5 یسرزاب ، لک  سیئر  ( 4 تب ، نیش  سیئر  ( 3 یماظن ، تاعالطا  سیئر  ( 2 داسوم ، سیئر  ( 1
تـسخن یتسیرورتدـض  یتاعالطا و  یماظن ، یـسایس ، نیرواـشم  ( 7 هجراــخ ، روـما  ترازو  يزیر  حرط  تاــقیقحت و  زکرم  سیئر 

(1) .ریزو

اضعا و .تسا  لوؤسم  ریزو  تسخن  ربارب  رد  میقتـسم  روط  هب  نازیم  نیمه  هب  دراد و  هدـهع  هب  ار  تدـعو  تساـیر  داـسوم  سیئر  ... 
.دنتسه رادروخرب  ربارب  يواسم و  اتبسن  ماقم  تیعقوم و  زا  تدعو  رصانع 

ياضعا هیقب  ربارب  رد  يرترب  عون  کی  زا  هبتر ، یلاع  ماقم  ناونع  هب  دراد ، هدـهع  هب  زین  ار  تدـعو  تسایر  تمـس  هک  داـسوم  سیئر 
تاـعالطا سیئر  تـیعقاو ، رد  هـک  دـنچ  ره  دراد .]...[  هارمه  هـب  ار   (2)« نومیم  » ناوـنع تلع  نیمه  هب  تسا و  رادروـخرب  تدـعو 

دامتعا و همادا  زا  یـشان  عوضوم  نیا  .تسا  هداد  رارق  عاعـشلا  تحت  تیمها  تردق و  تهج  زا  ار  داسوم  تسایر  نونکا  مه  یماظن ،
.تسا یلیئارسا  هعماج  تیدوجوم  زا  تسارح  یلم و  ياقب  ظفح  رد  شترا  یماظن و  ياوق  هب  لیئارسا  هیکت 

.تسا لیئارسا  زا  جراخ  رد  یفخم  تایلمع  ياه  همانرب  يارجا  هرادا و  زین  یجراخ و  تاعالطا  يروآ  عمج  لوؤسم  داسوم 

(3) .تسا یلخاد  تینما  تاعالطادض و  لوؤسم  تب  نیش 

44 ص :

ص 24. عبنم ، نامه  - . 1
Memune - . 2
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لیئارسا یتاعالطا  سیورس  نانکراک 

دودح تسا : یکاح  لیئارسا ، یتینما  یتاعالطا و  سیورـس  نانکراک  ماقرا  رامآ و  هرابرد  اکیرمآ  هدش  يدنب  هقبط  تاعالطا  رامآ و 
دودح تب  نیش  .دنتـسه  يرـسفا  هجرد  ياراد  نانآ  زا  رفن  هک 500  هدوب  تمدخ  لوغـشم  داسوم  رد   (1) لنسرپ رفن  ات 2000   1500

هس زا  شیب   ] لنـسرپ دودـح 7000  یماظن  تاعالطا  سیورـس  رد  .دـنراد  یماظن  تاجرد  ناـنآ  زا  رفن  هک 550  دراد  لنـسرپ   1000
نانکراک دادعت  .دنا  هدش  يدنب  هدر  یماظنریغ  دنمراک  لغاش و  ناونع  هب  هیقب  رـسفا و  نانآ  رفن  هک 450  دنراد  تیلاعف  داسوم ] ربارب 

يزرم دراـگ  رفن و  سیلپ 12000  دارفا  رفن ، ات 100  نیب 75  هجراـخ  روما  ترازو  یـسایس  يزیر  حرط  تاـقیقحت و  زکرم  یمـسر 
، رامآ نیا  .دنتسه  رفن   6000

(2) .دوش یمن  لماش  ار  اه  سیورس  نیا  رداکریغ  هدش  بذج  ياهورین  نارومأم و  زین  یمسرریغ و  لنسرپ  نانکراک و 

تیرومأم فیاظو و 

ياه تیلاعف  یسایس و  تایلمع  یجراخ ، تاعالطا  يروآ  عمج  لوؤسم  داسوم  ییاکیرمآ ؛ ياه  سیورـس  يّرـس  شرازگ  ساسا  رب 
، یناسنا تایلمع  يارجا  رد  داسوم  یلـصا  هفیظو  تبثم ، حیحـص و  تاعالطا  يروآ  عمج  تیرومأم  ماجنا  رد  .تسا  یتسیرورتدـض 

.تسا هدش  میظنت  ناهج  رسارس  رد  اهنآ  تاسیسأت  یمسر و  ناگدنیامن  تاماقم و  برع ، ياهروشک  هیلع 

ادـیپ كاکطـصا  هنایمرواخ ، رد  لیئارـسا  عفانم  اب  بارعا ، یلم  عفانم  هک  هطقن  ره  رد  هدـحتم ، تالایا  یبرغ و  ياـپورا  رد  اـصوصخ 
، یگدامآ هنیمز  رد  تاعالطا  يروآ  عمج  هب  داسوم  دنک ،

زورب تروـص  رد  هک  برع  ياـه  شترا  زا  کـی  ره  يربـهر  هرادا و  یگنوـگچ  تازیهجت و  تاحیلـست ، یناور ، یحور و  تیعـضو 
 ]...[. .دزادرپ یم  دوش ، لیئارسا  هیلع  رازراک  دراو  دناوت  یم  گنج 

ییاه تمحازم  اه و  یگدرزآ  هدش ، باسح  ًالماک  تاکیرحت  لوؤسم  داسوم  رگید ، يوس  زا 

يزاس یثنخ  یبایدر و   ]... [ .دشاب یم  زین  بارعا  نایم  رد  لباقتم  دامتعا  مدع  ياضف  داجیا  يارب 

ص:45

هیهت و ایـس ، هارمه  هب  اکیرمآ  یتاعالطا  ياه  سیورـس  يوس  زا  دنفسا 1357  سرام 1979م / رد  هدـش ، يدـنب  هقبط  رامآ  نیا  - . 1
.تسا هدش  شرازگ 

ص 27. عبنم ، نامه  - . 2
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.تسا نآ  فیاظو  رگید  زا  لیئارسا ] هیلع   ] بارعا یفنم  تاغیلبت 

ناناملسم (1) و  زورد اه ،] ینورام   ] یحیسم فلتخم  ياه  تیعمج  ببس  هب  عقاو  رد  نانبل 

یفخم تالیکشت  ياراد  نانبل  رد  اه  یلیئارسا  .تسا  یتاعالطا  ياه  حرط  يارب  روشک  نیرتبذاج 

 ]...[. دنهد یم  ماجنا  یلامش  هیاسمه  روشک  نیا  رد  ار  یتایلمع  هدوب و 

.دنک یم  يروآ  عمج  یبرغ  یقرش و  ياپورا  ياهروشک  رد  زین  بارعا ، هیلع  تایلمع  يارجا  رب  هوالع  داسوم 

تامیمـصت و هک  دـحتم - للم  نامزاس  هدـحتم و  تالایا  يوروش ، رد  صوصخ  هب  تاعالطا ، يروآ  عمج  رد  داسوم  ياه  شـشوک 
(2) .تسا هدش  زکرمتم  دشاب - هتشاد  ساکعنا  ریثأت و  مسینویهص  فادها  لیئارسا و  رب  دناوت  یم  نآ  یشم  طخ 

يواسم تیمها  زا  دـش  يروآدای  قرـش  كولب  هرابرد  هک  نازیم  نامه  هب  یبرغ  ياهروشک  رد  لیئارـسا  ياـه  فدـه  داـسوم ، يارب 
عمج هنایمرواخ  هرابرد  دحتم ، للم  نامزاس  ناکیتاو و  یبرغ ، ياهروشک  ياه  تسایـس  لابق  رد  یتاعالطا  داسوم ، .تسا  رادروخرب 
هرهب يارب  تاـعالطا  بسک  تسا و  لیئارـسا  شترا  ياـهورین  عـفن  هب  هک  یتاحیلـست  تـالماعم  شیازفا  رد  شـالت  .دـنک  یم  يروآ 

(3) .تسا داسوم  هدهع  هب  برغ  ناهج  رد  یلیئارسادض  تاجتسد  ندومن  شوماخ  تهج  رد  يرادرب 

راتخاس

صوصخ رد  هدـحتم ، تالایا  یتینما  ياـه  سیورـس  رگید  و  ایـس )  ) اـکیرمآ تاـعالطا  يزکرم  ناـمزاس  هدـش  يدـنب  هقبط  شرازگ 
: تسا هدش  لیکشت  هرادا  تشه  زا  نامزاس  نیا  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  داسوم ، یتاعالطا  سیورس  ماظن  راتخاس و 

یکیتسجل و یلاـم ، یلنـسرپ ، .هتـسباو 4 - طباور  یـسایس و  تاـیلمع  .يروآ 3 - عـمج  .یگنهاـمه 2 - یتاــیلمع و  يزیر  حرط  - 1
(4) .يژولونکت .یکینکت 8 - تایلمع  .تاقیقحت 7 - .تامیلعت 6 - شزومآ و  .تینما 5 -

46 ص :
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ياه لاس  رد  هک  یلاح  رد  .دـنک  یم  لمع  سیئر  ناونع  هب  یگنهاـمه  یتاـیلمع و  يزیر  حرط  هرادا  ریدـم  داـسوم  سیئر  تبیغ  رد 
ناونع هب  يروآ  عمج  هرادا  سیئر  طیارش ، هنوگ  نیا  رد  لبق ،

.درک یم  هفیظو  ماجنا  داسوم  سیئر 

هرادا نیا  .تسا  یفخم  عبانم  زا  شرازگ  دیلوت  هیهت و  تامدـقم ، داجیا  یجراخ و  یفخم  تایلمع  يارجا  لوؤسم  يروآ  عمج  هرادا 
.تسا داسوم  دحاو  نیرتگرزب 

: زا دنترابع  هتسباو  طباور  یسایس و  تایلمع  هرادا  يروآ و  عمج  هرادا  لرتنک  تحت  يا  هقطنم  تارادا 

هنارتیدـم و هزوح  هیـسونایقا 6 - ایـسآ و  اـقیرفآ ، يوروـش 4 - یقرـش و  ياـپورا  یبوـنج 3 - ياـکیرمآ  يزکرم 2 - ياــکیرمآ  - 1
(1) .یلامش ياکیرمآ  اپورا 8 - هنایمرواخ 7 -

.دراد زورما  ناهج  رد  داسوم  یتایلمع  یفخم و  ياه  تیلاعف  هرتسگ  زا  ناشن  يدنب  میسقت  نیا 

یتایلمع ياه  هزوح  اه و  هاگیاپ 

: دوش یم  میسقت  یلصا  هقبط  ود  هب  داسوم  یجراخ  تایلمع 

جراخ رد  داسوم  رقم   (2) .تسا ناهج  رگید  قطانم  اه و  تمـسق  رد  مود  هقبط  یعافد و  لوا  طخ  ناونع  هب  هنایمرواخ ، رد  لوا  هقبط 
تـسا لیئارـسا  ياه  يرگ  لوسنک  اه و  هناخ  ترافـس  لخاد  رد  کیتاملپید ، ياه  شـشوپ  تحت  ارثکا  هناـیمرواخ ، یبرع  هقطنم  زا 

]...[.

رود رواخ  اقیرفآ و  نیتال ، ياکیرمآ  رد  کیژتارتسا  زکارم  هیکرت و  ییاپورا ، ياه  تختیاپ  رثکا  اکیرمآ ، هدـحتم  تالایا  رد  داسوم 
 ]...[. دندوب رقتسم  اه  هاگیاپ  نیا  زین  يولهپ  تنطلس  نارود  رد  ناریا  رد  .دراد  ییاه  هاگیاپ 

روط هب  یفخم  يروآ  عمج  يارب  یکی  هک  دراد ، دوجو  اهروشک  یـضعب  رد  هاگیاپ ، کی  رد  هناگادـج  شخب  ود  اب  داـسوم ، هاـگیاپ 
ياه سیورس  اب  یتاعالطا  هتسباو  طباور  يارب  رگید  هبناجکی و 

ترازو زا  تأیه  کی  يرگلوسنک و  کی  هناخترافـس ، کی  ياراد  سیراپ ، رد  لیئارـسا  رـضاح ، لاح  رد  لاثم  يارب  .تسا  یجراخ 
تیریدم کی  داسوم  ترافس ، ششوپ  تحت  .تسا  عافد 
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.دراد يا  هقطنم  ياه  لرتنک  هب  طوبرم  هتسباو  طباور  یسایس و  تایلمع  تیریدم  کی  يا و  هقطنم  لرتنک  يروآ  عمج 

.تسا هدوب  اپورا  هراق  رد  لیئارسا  یتاعالطا  ياه  تیلاعف  ءاکتا  هطقن  اه ، لاس  یط  رد  سیراپ ، رد  رقتسم  هعومجم 

هرادا نارـسفا  يارب  ار  مزال  شـشوپ  هک  تسا  خـیروز  رد  یلوسنکرـس  کی  نرب و  رد  ترافـس  کی  ياراد  لیئارـسا  زین  سیئوس  رد 
دوجو هب  دنراد ، تلاخد  هبناجکی  تایلمع  رد  هک  يروآ  عمج 

تاـیلمع هنیمز  رد  هدرک و  رارقرب  زین  یلخاد  حطـس  رد  سیئوس  روـشک  اـب  یکیدزن  طـباور  کـیتاملپید  تاسیـسأت  نیا  .دـنروآ  یم 
تاسیسأت یلیئارسا و  تاماقم  یکیزیف  تینما  ریظن  راکشآ ،

لیئارـسا و نیب  یکیدزن  يراـکمه  نینچمه  .دـنک  یم  يراـکمه  یلیئارـسا  ياـهرداک  اـضعا و  تظاـفح  روـشک و  نـیا  رد  يراـجت 
هب ددـعتم  ياهرفـس  یـسیئوس  تاماقم  .تسا  رارقرب  یتینما  یتاعالطا و  تایلمع  اب  طبترم  یکینکت ، یملع و  ياـه  هنیمز  رد  سیئوس 

(1) .دننک یم  دمآ  تفر و  سیئوس  هب  موادم  روط  هب  زین  اه  یلیئارسا  دنا و  هتشاد  لیئارسا 

ياـه سیورـس  هب  ار  یکینکت  ياـه  شزوـمآ  لیئارـسا ) یـسوساجدض  یلخاد و  تـینما  سیورـس   ) تـب نیـش  يراـکمه  اـب  داـسوم 
هلدابم .دهد  یم  میلعت  انغ  هیکرت و  تینما  تاعالطا و 

(2) .تسا هدش  رارقرب  زین  نپاژ  تینما  تاعالطا و  ياه  سیورس  اب  یکینکت  تاعالطا  تازیهجت و 

رد تیوضع  قیرط  زا  هناگیب  یتینما  یتاعالطا و  ياه  سیورـس  اب  يا  هتـسباو  طباور  تب  نیـش  يراکمه  اب  داـسوم  رـضاح  لاـح  رد 
ياهروشک رب  لمتشم  دراد و  راکورـس  برع  مسیرورت  لیاسم  اب  هک  تسا  یتالیکـشت  هورگ  نیا  .تسا  هدرک  ظفح  تاوولیک  هورگ 

ژورن و دـئوس ، دـنلریا ، هسنارف ، اداناک ، كرامناد ، سیئوس ، دـنله ، گروبمازگول ، ناتـسلگنا ، ایلاتیا ، کیژلب ، قباس ،] یبرغ   ] ناملآ
(3) .تسا لیئارسا 

اب ار  یتاعالطا  بوخ  هتسباو  طباور  زونه  لیئارسا  ییاقیرفا ، ياهروشک  زا  يرایسب  لیئارسا و  نیب  کیتاملپید  طباور  عطق  مغر  یلع 
رد زونه  لیئارسا  يزکرم ، ياقیرفآ  رد  .دراد  طباور  اینک  سیورس  اب  لیئارسا  .تسا  هدرک  ظفح  ییاقیرفآ  ياه  سیورس  زا  يدادعت 

رد نینچمه  لیئارسا  .دهد  یم  شزومآ  ار  ایربیل  سیلپ  تینما و  سیورس  لیئارسا  اقیرفآ ، برغ  رد  .تسا  لاعف  ریئز 

48 ص :
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تاعالطا و ياه  سیورـس  اب  یطباور  لیئارـسا  یبونج ، ياقیرفآ  رد  .تسا  هتـشاد  يراکمه  انغ  یماظن  تاعالطا  سیورـس  سیـسأت 
.دراد یبونج  ياقیرفآ  تینما 

فلودآ يریگتسد  یتاعالطا ، ياه  تیقفوم  نیرتگرزب  زا  یکی  .تسا  هدوب  لاعف  رایسب  نیتال  ياکیرمآ  رد  اه ، لاس  یط  رد  لیئارسا 
.دوب نیتناژرآ  رد  يزان  قباس  ناربهر  زا  نمشیآ 

يارب .تسا  هدش  زکرمتم  یتسیرورتدض  یتایلمع  یـشزومآ و  لیاسم  رد  نیتال  ياکیرمآ  رد  هتـسباو  طباور  ياه  تیلاعف  رثکا  اریخا 
، ياهروشک هک  تسا ، هدروآ  مهارف  داسوم  يا  هقطنم  هاگیاپ  يارب  ار  همزال  ياه  ششوپ  وریناژودویر  رد  لیئارـسا  يرگلوسنک  لاثم 

، لیزرب

سیورس میلعت  يارب  زکرم  نیا  یتاعالطا  نارسفا  .دوش  یم  لماش  ار  هئوگورا  یلیش و  نیتناژرآ ،

 ]...[. دنور یم  سریآ  سنیوب  هب  نیتناژرآ  یتاعالطا 

، ایبملک الئوزنو ، نکینیمود ، يروهمج  اماناپ ، اکیراتساک ، هئوگاراکین ، کیزکم ، یتینما  ياه  سیورس  اب  يا  هتسباو  طباور  لیئارـسا 
رد ار  یتاعالطا  شزومآ  اهنآ  .دومن  یم  تیلاعف  یقرش  يایسآ  رد  ینامز  تدم  لیئارـسا  تسا .]...[  هدرک  رارقرب  زین  ورپ  روداوکا و 

يروهمج تلود  رایتخا 

هرک ياه  سیورـس  و  يزنودنا ، دنلیات ، نپاژ ، اب  لیئارـسا  .دنتـشاد  نانآ  اب  يا  هتـسباو  طباور  دـنداد و  یم  رارق  ناویات ] ( ] یلم  ) نیچ
.دراد یتاعالطا  طباور  زین  یبونج 

هقطنم نیا  رساترس  رد  ررکم  روط  هب  داسوم ، هاگیاپ  سیئر  .تسا  روپاگنس  رد  یقرـش  يایـسآ  رد  داسوم  يا  هقطنم  زکرم  نیرتگرزب 
روشک کی  ناونع  هب  يزنودنا  .تسا  هدوب  دادرارق  دقع  هلماعم و  لاح  رد  رواجم  ياهروشک  ياه  سیورـس  اب  هتـشاد و  دمآ  تفر و 
.تسا هناراک  هظفاحم  یلیخ  يزنودـنا  داسوم - هبناجود  طـباور  نیارباـنب  .درادـن  لیئارـسا  اـب  یمـسر  کـیتاملپید  طـباور  ناملـسم ،
تحت زین  اتراکاج  رد  داسوم  نارـسفا  نینچمه  .دنتـسه  يزنودـنا  سیورـس  بیوصت  دـییأت و  دروم  روپاگنـس  رد  داسوم  ناگدـنیامن 

(1) .دننک یم  تیلاعف  يراجت  ياه  ششوپ 

يا هفرح  ياهرایعم 

راهچ لیئارـسا ، یتاعالطا  ياه  سیورـس  ياهرداک  نارومأـم و  ناـنکراک ، هراـبرد  اـکیرمآ  یتاـعالطا  یـسوساج و  ياـه  سیورس 
يا هفرح  ياهرایعم  ناونع  تحت  ار  یگژیو  صخاش و 

49 ص :

هدـش يدـنب  هقبط  ياه  شرازگ  ساسا  رب  امامت  تمـسق ، نیا  رد  هدافتـسا  دروم  رامآ  تاـعالطا و  صـص 64-63 . عبنم ، نامه  - . 1
.تسا هدحتم  تالایا  یتینما  یسوساج و  یتاعالطا ، ياه  سیورس  رگید  ایس و  نامزاس  يّرس 
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: دنا هدرمشرب  هدرک و  یبایزرا 

رد يا  هفرح  ياهرایعم  نیرت  یلاع  ياراد  لیئارـسا  تاعالطا  تینما و  هعماج  هبتر  یلاع  نادـنمراک  اـسؤر و  تیماـمت : یتسرد و  - 1
فادها نامرآ و  لابق  رد   ] يراد تناما  یتسرد و 

 ]...[. دنراد یم  لامعا  دوخ  هعومجمریز  ياضعا  رب  ار  اهدرادناتسا  هنوگ  نیا  هدوب و   [ لیئارسا

ياه کـینکت  رهاـم و  لنـسرپ  .دنـشاب  یم  ناـهج  رد  دوخ  عون  نیرتهب  زا  لیئارـسا  تاـعالطا  تینما و  ياـه  سیورـس  ییاراـک : - 2
بذج رد  لیئارسا ، سیسأت  زاغآ  زا  هعماج  نیا  تالیکشت  ...تسا  هدرک  رادروخرب  يا  هداعلا  قوف  ریثأت  زا  ار  سیورـس  نیا  هدیچیپ ،

هب ًالماک  هنَهَک  دراگ  لنـسرپ  لاثم  يارب  ...تسا  هدوب  قفوم  ًالماک  هنایمرواخ  اپورا و  زا  داوساب  هدرکلیـصحت و  اناوت ، یمیت  هعومجم 
 ]...[. دنتسه طلسم  یجراخ  نابز  جنپ  ای  راهچ 

رگید دوهی و  لفاحم  زا  هک  یتاعالطا  یبایزرا  یـسوساجدض و  و  یتالیکـشت ، ياه  هنیمز  رد  يا  هتـسجرب  ییاناوت  اـه  سیورـس  نیا 
 ]...[. دنراد دنروآ ، یم  تسد  هب  ناهج  رسارس  رد  دوخ  عبانم 

یماـظن و تاـعالطا  تینما و  يزکرم  تارادا  یهدـنامرف و  ياـهرقم  یکیزیف  تینما  هجرد  هلـصاو ، ياـه  شرازگ  قـبط  تـینما : - 3
رد میظع  یماظن  هعومجم  کی  رد  ادـتبا  رد  یماظن  تاعالطا  داسوم و  سیورـس  ود  .تسالاب  یلاع و  رایـسب  ویوآ  لت  رد  یماـظنریغ 
رد یماظن  تاعالطا  .دوش  یم  تظافح  یمکحم  رادراخ  میـس  عناوم  شترا و  ياهدراگ  طسوت  اه  نامتخاس  .تشاد  رارق  رهـش  بلق 

يوس نآ  رد  ار  تسا  یتراجت  رتافد  ياراد  هک  هقبط  دـنچ  نامتخاس  کی  زا  یـشخب  نونکا  مه  داسوم  یلو  هدـنام  یقاب  لحم  نیمه 
هب نئوژ 1970  رد  دوب  رقتـسم  افای  رهـش  رد  نامتخاس  دـنچ  رد  ًالبق  هک  تب  نیـش  .تسا  هدرک  لاغـشا  یماـظن  هعومجم  نیا  ناـبایخ 

.تفای لاقتنا  ویوآ  لت  لامش  رد  يدیدج  ناکم 

ینالوط لماک و  یسرزاب  یشزومآ ] هرود   ] تب نیش  داسوم و  رداک  رسفا  رفن  دودح 1000 

(1)  ]...[. دنا هدنارذگ  ار  یتینما 

50 ص :

طوسبم اتبسن  روط  هب  اه  سیورس  نیا  یتسارح  یتظافح و  درکراک  یتاعالطا و  ياهرداک  شزومآ  یگنوگچ  هب  شخب  نیا  رد  - . 1
.تسا هدش  هراشا 
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هب دیاب  نایماظن  دنتسه و  لیئارـسا  یماظنریغ  ياه  سیورـس  نامتخاس  ءزج  تب  نیـش  داسوم و  یطابـضنا : یقالخا و  ياه  شور  - 4
دنشاب یگلاس  ات 30  نینس 20  رد  یهاگـشناد و  هجرد  ياراد  هک  یناسک  .دنوش  هتفریذپ  یماظنریغ  ياه  سیورـس  تاناحتما  هلیـسو 

.دنوش یم  هداد  حیجرت 

صاوخ تایرورض و  یتینما و  تاررقم  هک  يا  هتـسب  یگدنز  اب  ار  دوخ  دنناوت  یمن  ای  دنهاوخ و  یمن  هک  تاعالطا  تینما و  لنـسرپ 
رطخ هب  ار  روشک  ای  سیورـس  ناشدرکلمع ، هک  یتروص  رد  ای  هدش و  رانکرب  دنهد ، تداع  قفو و  دنک ، یم  دودحم  ار  نآ  یتایلمع 

(1) .دنوش یم  هیبنت  یتخس  هب  دزادنا ،

داسوم ياسؤر  اب  ییانشآ 

اولیش .تشاد  هدهع  هب  ار  نامزاس  نیا  تسایر  اولیش  نویور  لاس 1952 ، ات  داسوم  سیسأت  يادتبا  زا  دوجوم ، دانسا  تاعالطا و  قبط 
هورگ رد  وا  یمیدق  نارای  زا  میژر و  نآ  تقو  ریزو  تسخن  نویروگ  نب  دـیوید  دـشرا  رواشم  لیئارـسا ، تیدوجوم  مالعا  نامز  رد 

.دوب ياش  یتاعالطا  نامزاس  اناگاه و  یتسیرورت  یماظن و  هبش 

داسوم تسایر  تمس  هب  اولیـش  ياج  هب  ار  دوهی  یتاعالطا  هعماج  ناراک  هنهک  زا  یکی   (2) لراه رسیا  نویروگ ، نب  لاس 1952 ، رد 
ناونع هب  لراه  نیشناج   (3) تیمآ ریام  ای  ری  هم  لاس  نیا  رد  .تشاد  هدهع  هب  ار  تمس  نیا  لاس 1963  ات  لراه  رسیا  .درک  بوصنم 

ات هدربمان  .داد   (4) ریماز يوز  هب  ار  دوخ  ياج  دـش و  رانکرب  داسوم  تساـیر  ماـقم  زا  لاس 1967  رد  زین  تیمآ  .دـش  داـسوم  سیئر 
نامز ات  یفوه  لارنژ  .دـش  هدـیزگرب  داسوم  تسایر  هب   (5) یفوه مان  هب  يدرف  لاـس  نیا  زا  دـنام و  یقاـب  تمـس  نیا  رد  لاس 1973 

، كاواس سیئر  اب  دوب و  یقاب  تمس  نیا  رد  یمالسا  بالقنا  يزوریپ 

51 ص :

صص 38-32. عبنم ، نامه  - . 1
رزیآ رزیا و  هلمج  زا  فلتخم ، ياه  لکش  هب   Isser Harel لراه رسیا  مان  كاواس ، دانسا  هلمج  زا  یسراف ، عبانم  یخرب  رد  - . 2

.تسا هدش  هتشون  زین 
.تیمآ ریئم  تیمآ ، ری  هم  Meir Amit تیمآ ریام  لثم ؛ تسا ؛ هدمآ  فلتخم  لاکشا  هب  یسراف  عبانم  نوتم و  رد  زین  مسا  نیا  - . 3

هدـمآ یـسراف  عبانم  رگید  كاواس و  دانـسا  رد  هک  تسا  یفلتخم  ياه  لکـش  ...و  ریمـض  ریمز ، يوست  ، Zamir ریماز يوز  - . 4
.تسا هدش  هتشون  ریمض  تروص  هب  كاواس  ياه  شرازگ  دانسا و  رتشیب  رد  هتبلا  .تسا 

.تسا هدمآ  یفوخ  یفوه ، ياج  هب  كاواس  دانسا  شرازگ و  زا  يرایسب  رد  - . 5
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.تشاد طابترا  دوخ  یناریا  ياتمه 

اولیش نویور 

، یتاعالطا نامزاس  نیا  سیـسأت  زا  سپ  نآ ، راذـگناینب  یتح  داـسوم و  سیئر  نیلوا  ناونع  هب   Reuven Shiloah اولیش نویور 
ریزو تسخن  نیلوا  اناگاه و  یتسیرورت  یماظن و  هبـش  هورگ  نارـس  زا  یکی  نویروگ  نب  دیوید  دـشرا  رواشم  وا  .تسا  هدـش  یفرعم 
هدرک ریوصت  میظع  رایسب  لیئارسا  سیسأت  هزات  تلود  تشونرس  رد  ار  وا  ذوفن  شقن و  یبرغ  ناگدنسیون  یخرب  .دوب  لیئارـسا  میژر 
ياه هورگ  یتاعالطا  ناـمزاس  ناراذـگناینب  زا  اولیـش  .دـنا  هدرک  شومارف  ار  وا  یخیراـت  عباـنم  اـه و  باـتک  رثکا  هک  دـنا  یعدـم  و 
رابت یقارع  ياـه  يدوهی  زا  ار  وا  عباـنم  یـضعب  .تسا  هدـش  دادـملق  ههد 1930  ياـه  لاـس  رد  ياـش  ناونع  تحت  دوهی  یتـسیرورت 

رد ناتسلگنا  شترا  زا  ییزج  ناونع  هب  داد و  لیکشت  دوهی  نازابرس  زا  یپیت  مود  یناهج  گنج  لوط  رد  يو  هک  دنا  هتشون  هتسناد و 
هدرک تیبرت  یماظن  رداک  یتسینویهص  هدنیآ  تلود  يارب  ات  دوب  هدرک  تکرش  دربن 

ترجاهم ریسم  رد  اولیش  رما  تحت  دحاو  ایس ، نامزاس  نارومأم  یضعب  هتفگ  قبط  .دشاب 

دوهی لاقتنا  رما  رد  دندمآ و  یم  باسح  هب  مهم  رایسب  یهاگتسیا  هباثم  هب  نیطسلف  هب  اه  يدوهی 

.دنتشاد هدهع  هب  مهم  یلیخ  شقن 

یخرب دربـشیپ  يارب  تشاد و  طاـبترا  هرهاـق  رد  نیقفتم  یتاـعالطا  ياـه  سیورـس  اـب  مود  یناـهج  گـنج  لـالخ  رد  اولیـش  نویور 
.درک یم  يراکمه  نانآ  اب  یلاغشا  ياپورا  رد  دوخ  تایلمع 

يا هلیـسو  ناونع  هب  هکلب  یفنم ، تاعالطا  يروآدرگ  يارب  یـشور  طـقف  هن  ار  یتاـعالطا  روما  اولیـش  یبرغ ، عباـنم  یخرب  هتـشون  هب 
بارعا و لوا  گـنج  لـالخ  رد  اولیـش  هک  دوـش  یم  هتفگ  .دـید  یم  اـهروشک  رگید  لیئارـسا و  نیب  يّرـس  ياهدـنویپ  داـجیا  تهج 

لیئارسا اب  یتازایتما  تفایرد  لابق  رد  ات  دوب  هدروآ  لمع  هب  يّرـس  قفاوت  ندرا  هاش  هّللادبع  کلم  اب   1327 لاس 1948م / رد  لیئارسا 
مهم اما  هدشن ، راکشآ  یفخم  ياه  تایلمع  زا  یکی  رد  اولیش  هک  دنا  هتشون  عوضوم  نیا  هب  دانتسا  اب  یلیئارـسا  عبانم  .دنک  يراکمه 

.تسا هدرک  يزاب  یساسا  شقن  لیئارسا  يارب 

تسخن يوس  زا  لیئارسا ، یتینما  یتاعالطا و  ياه  سیورـس  راتخاس  رد  تارییغت  تاحالـصا و  یخرب  زا  سپ  لاس 1951 ، رد  اولیش 
.دش داسوم  تیلوؤسم  راد  هدهع  نویروگ  نب  ریزو 

ریزو تمس  اب  لاس 1953  زییاپ  رد  دش و  رانکرب  نویروگ  نب  يوس  زا  لاس 1952  رد  اولیش 

52 ص :
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یخرب ياه  يدوهی  لاقتنا  روظنم  هب  دوهی  سناژآ  اب  يراـکمه  رد  خـیرات ، نیا  اـت  يو  .تفر  نتگنـشاو  هب  لیئارـسا  ترافـس  راـتخم 
(1) .درک افیا  یمهم  رایسب  شقن  نیطسلف ، هب  یقرش  ياپورا  ياهروشک  هژیو  هب  ناهج ، قطانم 

لراه رسیا 

یمهم شقن  نآ  یتاـعالطا  سیورـس  داـجیا  زین  لیئارـسا و  تلود  شیادـیپ  رد  مه  هک   Isser Harel لراه رـسیا  اولیـش ، زا  سپ 
.دش بوصنم  داسوم  تسایر  تمس  هب  لاس 1952  رد  تشاد ،

.درک یم  هرادا  ار  ياش  نامزاس  رد  اه  يدوهی  روما  شخب  1327ش ، لاس 1948م / رد  لیئارسا  تیدوجوم  مالعا  زا  لبق  لراه  رسیا 
تمس هب  يو  هیلوا ، ياه  لاس  نامه  رد  لیئارسا  تقو  ریزو  تسخن  نویروگ  نب  يوس  زا  دوهی  یتاعالطا  نامزاس  دیدجت  زا  سپ  اما 

.دش بوصنم  تب  نیش  ای  یلخاد  تینما  سیورس  سیئر 

نیطسلف هب  قاچاق  روط  هب  یلعج و  قاروا  اب  لاس 1930  رد  هدش و  دلوتم  سور  دـنمتورث  هداوناخ  کی  رد  لراه  هک  دوش  یم  هتفگ 
رثا رد  شا  هداوناخ  تورث  هکنیا  زا  سپ  وا  .دوب  هدش  دراو 

هب دورو  زا  سپ  فصولا  عم  .داد  رییغت  ار  دوخ  یتسیلایـسوس  تایرظن  اـه و  هاگدـید  دـش ، یلم  يوروش ، لاس 1917  ربتکا  بـالقنا 
لاقترپ يدـنب  هتـسب  راک  هب  سپـس  دـش و  راک  هب  لوغـشم  اه  يدوهی  صتوبیک  هب  فورعم  یکارتشا  عرازم  رد  ار  يا  هرود  نیطـسلف ،
نامزاس رد  وا  مادختسا  دورو و  اما  .دوش  لیدبت  افای )  ) ویوآ لت  لامش  ياه  هسیکون  زا  یکی  هب  تسناوت  قیرط  نیا  زا  وا  .دروآ  يور 

.دش نویروگ  نب  کیدزن  نارای  زا  یکی  هک  يروط  هب  .داد  رییغت  یلک  هب  ار  شا  یگدنز  ریسم  اناگاه  یتسیرورت  یماظن و 

تمس هب  اولیـش  ياج  هب  لاـس 1952  رد  سپـس  تب و  نیـش  سیئر  ناونع  هب  ار  وا  هک  دوب  يدـح  رد  نویروگ  نب  هب  لراـه  یکیدزن 
یم يروآدای  .تفر  رانک  تمس  نیا  زا  لاس 1963  رد  .درک و  تسایر  داسوم  رب  لاس  هدزای  دودـح  وا  .درک  بوصنم  داسوم  سیئر 

یماظن شروی  رـصم  هب  كرتشم  روط  هب  لیئارـسا  ناتـسلگنا و  هسنارف و  هک  زئوس  گنج  هب  فورعم  لاس 1956 ، گـنج  رد  هک  دوش 
.تشاد هدهع  هب  هسنارف  ناتسلگنا و  یتاعالطا  سیورس  اب  یگنهامه  رد  یساسح  شقن  یخیرات  دادیور  نیا  رد  لراه  رسیا  دندرب ،

53 ص :

.زتاک لئوماس  نویتسا و  تراوتسا  هرامش 11 ؛ یسوساج  هنال  دانسا  سیروم ؛ نب  کلب و  نای  نروبکاک ؛ ك.ن : - . 1
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فارطا ياه  يدوهی  لاقتنا  روظنم  هب  دوهی  سناژآ  اب  کیدزن  يراـکمه  رد  داـسوم ، تساـیر  ماـقم  رد  لراـه  رـسیا  شقن  هوـالع  هب 
(1) .تسا هدوب  ناوارف  تیمها  زئاح  نیطسلف  هب  ناهج 

دربشیپ رد  ار  لراه  رسیا  شقن  یبرغ ، ناخروم  نارگشهوژپ و  زا  يرامش  یلیئارسا و  عبانم 

یبایزرا هتسناد و  هجوت  لباق  اقیرفآ  لامش  ات  هنایمرواخ  هقطنم  زا  لیئارسا ، ینوماریپ  يژتارتسا 

سیئر نیتسخن  رایتخب  رومیت  اب  اه  سامت  نیلوا  .دوب  هدرک  رارقرب  ناریا  كاواس  اب  یگنتاگنت  طابترا  اه  لاـس  نیا  رد  يو  .دـنا  هدرک 
شیازفا شرتسگ و  يریصن  ناورکاپ و  نامز  رد  اهدعب  هک  دوب  كاواس 

.تسا هدش  دای  داسوم  راک  هنهک  سوساجرس  ناونع  هب  اولیش  نوچ  زین ، لراه  زا  فلتخم ، عبانم  رد  يور ، ره  هب  .تفای 

اهنآ یتاعالطا  نارومأم  ناسوساج و  يوس  زا  ناملآ  يزان  بزح  ناربهر  زا  یکی  نمـشیآ  فلودآ  داسوم ، رب  وا  تساـیر  ناـمز  رد 
.دش مادعا  لاس 1962  رد  لقتنم و  نیطسلف  هب  هدوبر و 

لاس یط  يو  دوجوم  دانسا  قبط  .دوب  وا  یتاعالطا  رواشم  لوکـشا  يِول  يریزو  تسخن  نامز  رد  یتدم  نویروگ ، نب  زا  سپ  لراه ،
(2) .دوب لیئارسا  ناملراپ )  ) تِسنِک وضع  ات 1973  ياه 1969 

تیمآ ری  هم 

تیمآ ریئ  هم  تیمآ ، ری  هم  تیمآ ، ریئم  هلمج  زا  یفلتخم ، ياه  لکـش  هب  یـسراف  عباـنم  دانـسا و  رد  هک   Meir Amit تیمآ ری  هم 
.دوب یقاب  تمس  نیا  رد  لاس 1968  ات  دش و  بوصنم  داسوم  تسایر  هب  لاس 1963  رد  هدش ، هتشون  ...و 

تسویپ و اناگاه  یتسیرورت  نامزاس  هب  لاس 1948  رد  .دش  دلوتم  هلیلج  يایرد  هنارک  رد  عقاو  سایربیت  رهـش  رد  لاس 1921  رد  وا 
ناونع هب  لاس 1951  رد  لیصحتلا و  غراف  ایبملک  هاگشناد  زا  لاس 1950  رد  .تشاد  لاعف  تکراشم  لیئارسا  بارعا و  لوا  گنج  رد 
گنج یناهنپ  تایلمع  رد  دیسر و  یتایلمع  هخاش  یهدنامرف  هب  لاس 1954  رد  .دش  بوصنم  شترا  لک  داتس  یتایلمع  شخب  سیئر 

انیـس يارحـص  دربـن  لوط  رد  شترا و  داتـس  مود  هدـنامرف  عقاو  رد  گـنج ، نیا  رد  وا  .تشاد  يا  هدـمع  شقن  زئوـس )  ) لاس 1956
.دوش راذگاو  وا  هب  لیئارسا  شترا  یبونج  یهدنامرف  ات  دش  ثعاب  گنج  نیا  رد  وا  ياه  تیقفوم  .دوب  نایاد  هشوم  لوا  رایتسد 

54 ص :

نژیب همجرت  لیئارسا ، ناربهر  هدیرـش ، دمحم  هرامش 11 ؛ یـسوساج ، هنال  دانـسا  سیروم ؛ ینب  کلب و  نای  نروبکاک ؛ .ن ك : - . 1
.نویتسا تراوتسا  لوا 1378 ؛ پاچ  ریوک ، تاراشتنا  یمیحر ، دوعسم  يدسا و 

.نویتسا تراوتسا  هدیرش ، دمحم  هرامش 11 ؛ یسوساج ، هنال  دانسا  سیروم ؛ ینب  کلب و  نای  نروبکاک ؛ .ن ك : - . 2
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نب داسوم ، سیئر  لراه  يافعتـسا  زا  سپ  زور  کی  .دش  بوصنم  یماظن  تاعالطا  دـحاو  تسایر  هب  هیوـناژ 1962  رد  تیمآ  ری  هم 
تـسایر نارود  یخیرات  ثداوح  هلمج  زا  .درک  بوصنم  داـسوم  سیئر  تمـس  هب  ار  تیمآ  ری  هم  افعتـسا ، نیا  شریذـپ  اـب  نویروگ 

زا انیس  يارحص  هزغ و  راون  ندرا ، دور  یبرغ  هنارک  هیروس ، نالوج  ياه  يدنلب  لاغشا  لاس 1967 و  گنج  داسوم ، رب  تیمآ 

.دوب هجوت  لباق  اهنآ  رد  تیمآ  شقن  هک  تسا  لیئارسا  يوس 

يراـکمه و قـیرط  زا  يو  .دوـب  داـسوم  رد  تیمآ  تساـیر  ناـمز  رد  قارع  هب  قـلعتم  یـسور  گیم 21  کـی  ندوبر  رگید  دادـیور 
قارع رد  دوخ  یتاعالطا  نارومأـم  قیرط  زا  تسناوت  توا 1966  رد  هیکرت ، یتاعالطا  سیورـس  ایـس و  نامزاس  اب  داسوم  یگنهامه 

نیا اکیرمآ  ياه  موتناف  زا  هورگ  کی  هک  تسا  ینتفگ  .دهد  رارف  لیئارسا  هب  ار  وا  بذج و  ار  یقارع  ناملسمریغ  نابلخ  کی 

.دنداد رارق  تیامح  تحت  روشک  نیا  كاخ  رد  ایس  يّرس  هاگدورف  ات  هیکرت  زرم  زا  ار  امیپاوه 

تیاده لیئارسا  يوس  هب  درک و  زاورپ  هنارتیدم  تمس  هب  ییاکیرمآ  ياه  موتناف  تروکسا  اب  اددجم  يریگ ، تخوس  زا  سپ  امیپاوه 
سیئر ناکیدزن  ناراداوه و  یخرب  سیئر ، ناونع  هب  داسوم  هب  دورو  زا  سپتیمآ  یبرغ ، یلیئارـسا و  عبانم  ياه  هتفگ  ساـسا  رب  .دـش 

عوضوم نیا  .درک  هزینردم  ار  داسوم  یمیدق  متسیس  ضیوعت و  ای  رانکرب و  ار  لراه  رسیا  ینعی  داسوم ، یلبق 

لالخا ینکشراک و  رد  یعس  دوخ  کیدزن  دارفا  قیرط  زا  هک  يا  هنوگ  هب  تخیگنارب  ار  لراه  مشخ 

یتاعالطا و ياه  سیورـس  رگید  ایـس و  نامزاس  اب  داسوم  طابترا  تیمآ  تساـیر  ناـمز  رد  دوش  یم  هتفگ  .درک  یم  تیمآ  راـک  رد 
(1) .تفر یم  نتگنشاو  هب  بلغا  تیمآ  دوخ  .تفای  شیازفا  شیپ  زا  شیب  اکیرمآ  تلود 

( ریمض  ) ریماز يوز 

زا رگید  یکی  هدش ، هتشون  ...و  ریماز » يوست  «، » ریمز «، » ریمض  » تروص هب  یسراف  ياه  همجرت  دانـسا و  رد  هک   Zamir ریماز يوز 
.دش بوصنم  ماقم  نیا  هب  لاس 1968 ، رد  تیمآ  ری  هم  يرانکرب  زا  سپ  هک  تسا  داسوم  ياسؤر 

فوفص هب  لاس 1942  رد  ریماز  .دش  لقتنم  نیطسلف  هب  دوخ  نیدلاو  هارمه  هب  لاس ، نامه  رد  دلوتم و  ناتـسهل  رد  لاس 1924  رد  وا 
لاس رد  تسویپ و  خاملاپ  یتسیرورت  یماظن و  هبش  هورگ 

55 ص :

.سیروم ینب  کلب و  نای  نوبکاک ؛ زتاک ، لئوماس  نویتسا ، تراوتسا  .ن ك : - . 1
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اه يریگرد  رد  لاـعف  روـط  هب  نادرگ ، یهدـنامرف  تمـس  رد  لیئارـسا ، بارعا و  لاس 1948  گنج  رد  .دـش  رکـشل  هدـنامرف   1944
رد .دیدرگ  نییعت  دندش  یم  هتفرگ  رظن  رد  الاب  تاجرد  هب  ءاقترا  يارب  هک  ینارـسفا  یبرم  تمـس  هب  لاس 1950  رد  .تشاد  تکرش 

یشزومآ هرود  رد  لاس 1953 

دیسر و ماظن  هدایپ  هدکشناد  تیریدم  هب  ناتسلگنا  زا  تعجارم  زا  سپ  .تشاد  تکرـش  دش  رازگرب  ناتـسلگنا  رد  هک  دشرا  نارـسفا 
لقتنم و عافد  ترازو  هب  هجرد  عیفرت  اب  لاس 1956  رد 

راد هدهع  ار  بونج  شترا  یهدنامرف  هاتوک  یتدم  يارب  لاس 1962  رد  .دش  پیت  هدنامرف  اهدعب 

تمس هب  لاس 1968  رد  دش و  مازعا  ندنل  هب  لیئارسا  یماظن  نزیار  تمس  هب  هیئوژ 1966  رد  .دش 

موی اه  یلیئارـسا  لوق  هب  ای  ناضمر ، هب  فورعم   ) ربتکا گنج  زا  سپ  یتدم  ینعی  لاس 1973 ، ات  دـیدرگ و  بوصنم  داسوم  تسایر 
(1) .تشاد هدهع  هب  ار  داسوم  تسایر  روپیک )

( یفوخ  ) یفوه قاحسا 

هب لاس 1973  رد  ریماز ، يوز  زا  سپ  هدش ، رکذ  یفوخ  تروص  هب  یسراف  ياه  همجرت  دانـسا و  رد  هک   Hofi یفوه قاحسا  لارنژ 
.دش بوصنم  داسوم  تسایر 

نامز نآ  رد  نکیل  دوب ، داسوم  سیئر  روشک  نآ  هب  زواجت  نانبل و  هب  لیئارسا  هلمح  نامز  ینعی  لاس 1982  ربماتپس  ات  یفوه  قاحسا 
داسوم تسایر  هب  یفوه  هک  ینامز  .دـش  بوصنم  یتاعالطا  نامزاس  نیا  تسایر  هب  ینومدا  موهان  لارنژ  وا  ياـج  هب  دـش و  ضیوعت 

يولهپ و میژر  طوقـس  نامز  ات  یفوه  .تشاد  هدـهع  هب  ار  كاواس  تسایر  تمـس  هک  دوب  يریـصن  وا  یناریا  ياـتمه  تفاـی ، تسد 
داسوم كاواس و  یتاعالطا  مرگ  طباور  هب  نانچمه  دوب ، كاواس  سیئر  مدـقم  رـصان  هک  یماـیا  نآ  رد  یمالـسا ، بـالقنا  يزوریپ 

.درک یم  تیوقت  ار  نآ  دیشخب و  یم  موادت 

لاس نئوژ  رد  ادـناگوا  رد  هبتنا  هاگدورف  هب  هلمح  .دوب  راد  هدـهع  ار  لامـش  ههبج  یهدـنامرف  تمـس  گنج 1973  ناـمز  رد  یفوه 
تامادقا زا  ینیطسلف  نایابرامیپاوه  راتشک  1976 و 

هب یفوه  لاس 1981 ، نئوژ  رد  قارع  كاریسوا  روتکار  هب  لیئارسا  هلمح  رد  .دوب  داسوم  رب  تسایر  نامز  رد  یفوه  قاحسا  فورعم 
.تشاد هدهع  هب  يدیلک  یساسا و  شقن  داسوم ، سیئر  ناونع 

56 ص :

.نروبکاک سیروم ؛ ینب  کلب و  نای  زتاک ؛ لئوماس  نوتیسا ؛ تراوتسا  .ن ك : - . 1
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ینومدا موهان 

زواجت هک  یناـمز  رد  تسرد  ربماتپـس 1982 ، رد  الیتش  اربص و  راتـشک  زا  شیپ  زور  دـنچ   Nachum Admoni ینومدا موهان 
لاس اـت  وا  دوجوم  كرادـم  قبط  .دـش  داـسوم  سیئر  یفوه ، قاحـسا  لارنژ  ياـج  هب  دوب ، هدـش  عورـش  ناـنبل  نیمزرـس  هب  لیئارـسا 

بوصنم باختنا و  داسوم  تسایر  تمـس  هب  لاکتام  تریاس  وا  زا  سپ  تشاد و  هدهع  هب  ار  تمـس  نیا  هراومه  1368ش ، 1989م /
لاس 1948 گنج  رد  وا  .دندوب  یناتـسهل  ياه  يدوهی  زا  وا  ردام  ردپ و  .دمآ  ایند  هب  سدقملا  تیب  رد  لاس 1929  رد  ینومدا  .دش 

نیب طباور  هتـشر  ینومدا  .دـش  صخرم  یمکی  ناوتـس  هجرد  اب  لاس 1949  رد  درک و  تمدـخ  شترا  یتاـعالطا  هبعـش  ياـش و  رد 
یخمیک دیوید  نوچ  نارگید ، هارمه  تشگزاب و  نیطسلف  هب  لاس 1954  رد  دنارذگ و  یلکرب -  اینرفیلاک - هاگشناد  رد  ار  للملا 

هک ینامز  دوش  یم  هتفگ  .تخادرپ  لیئارـسا  یتاعالطا  ياه  ناـمزاس  هاگـشزومآ  رد  لـلملا  نیب  طـباور  شزومآ  راـک  هب  یچمیک ) )
طـساوا يو  .تفر  ابابآ  سیدآ  هب  دوخ  تیرومأـم  نیتسخن  رد  ینومدا  تشاد ، داـسوم  يا  هیـشاح  نیرتکد  رد  يدـیلک  شقن  یپویتا 

زا درک و  تمدخ  نتگنشاو  رد  زین  ینارود  ینومدا  موهان  .دوب  سیراپ  رد  لیئارـسا  هسنارف و  یکیژتارتسا  طباور  جوا  رد  ههد 1960 
، فلتخم عبانم  تاجردـنم  قبط  .دیـسر  داـسوم  سیئر  یفوه  نواـعم  تمـس  هب  لاس 1976  رد  درک و  راک  ایـس  ناـمزاس  اـب  کـیدزن 

بوصنم داسوم  تسایر  هب   (1) لاکتام تریاس  وا  ياج  هب  تفر و  رانک  داسوم  تسایر  زا  دش و  هتـسشنزاب  لاس 1989م ، رد  ینومدا 
(2) .دش

لیئارسا ناریزو  تسخن 

هراشا

هدرک ضوع  هنیباـک  هرود  دودح 28  (، 1382 لاس 2003م /  ) نونکات تشهبیدرا 1327 ، لاس 1948م / هم  هاـم  زا  لیئارـسا  تلود  - 
.تسا

نویروگ نب  دیوید 

ریزو تسخن  لاس  شـش  دودح  نویروگ ، نب  دیوید  لاس 1953 ، نایاپ  ات  روکذم ، خیرات  رد  یتسینویهـص  میژر  لیکـشت  زاغآ  زا  - 
.دوب لیئارسا  تلود 

57 ص :

Sayeret Matkal - . 1
.كاواس ياهشرازگ  دانسا و  يدمحا ، سیروم ؛ ینب  کلب و  نای  .ن ك : - . 2

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
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تراش هشوم 

.تشاد هدهع  هب  ار  يریزو  تسخن  تمس  تراش  هشوم  ربماون 1955  لیاوا  ات  لاس 1954  زاغآ  زا  - 

نویروگ نب  دیوید 

نب .تفرگ  رارق  نویروگ  نب  هدهع  هب  لاس  ُهن  بیرق  تدـم  هب  تمـس  نیا  ددـجم ، روط  هب  هیئوژ 1963 ، ات  ربماون 1955  لـیاوا  زا  - 
.درک يربهر  ریزو  تسخن  ناونع  هب  ار  لاس 1956  رد  زئوس  گنج  زین  لاس 1948 و  رد  لیئارسا  بارعا و  لوا  لباقت  نویروگ 

لوکشا يول 

لاس 1967 گنج  .تشاد  رایتخا  رد  ار  يریزو  تسخن  تسپ  لاس ، تفه  هب  کـیدزن  سرام 1969 ، ات  هیئوژ 1963  زا  لوکشا  يول 
.تسویپ عوقو  هب  وا  يریزو  تسخن  نامز  رد 

ریام ادلگ 

ات سرام 1969  زا  وا  .تفای  تسد  تمـس  نیا  هب  لیئارـسا  تلود  هنیباک  نیمهدزناپ  رد  هک  دوب  ریزو  تسخن  نیمراهچ  ریام ، ادلگ  - 
وا يریزو  تسخن  نامز  رد  لاس 1973  رد  ناضمر  گنج  .دوب  یتسینویهـص  میژر  ریزو  تسخن  لاس  جنپ  بیرق  هیئوژ 1974 ، لیاوا 

.داد يور 

نیبار قاحسا 

تمس نیا  هب  هیئوژ 1974  لیاوا  رد  هک  دوب  لیئارسا  يدعب  ریزو  تسخن   (1) نیبار قاحسا  - 

58 ص :

رابت یـسور  شردام  لصالا و  ینیارکوا  ییاکیرمآ و  شردپ  .دش  دلوتم  سدقملا  تیب  رد  سرام 1922  لوا  رد  نیبار  قاحسا  - . 1
ياروش هدنیامن  لاس  دنچ  تدـم  نهک  ازور  شردام  نیطـسلف و  رد  دوهی  نارگراک  شبنج  ناراذـگناینب  زا  نیبار  قاحـسا  ردـپ  .دوب 

کی لاس 1340  رد  .دش  لیـصحتلا  غراف  يروداک  جلاک  مان  هب  يزرواشک  يزور  هنابـش  هسردـم  کی  زا  زا  .دوب  ویوآ  لت  نارگراک 
تقو هدـنامرف  نولآ  لاگیا  يوس  زا  لاس  نیمه  رد  درک و  تفایرد  نیطـسلف  رد  ناتـسلگنا  یلاع  رـسیمک  زا  یلیـصحت  سروب  هزیاـج 
داتس ییارجا  رسفا  اهدعب  دش و  قحلم  نامزاس  نیا  هب  مادختـسا و  دوهی  ینیمزریز  یتسیرورت و  نامزـس  اناگاه ، مجاهت  هورگ  خاملاپ 

رد هیروس  نانبل و  یشیو ،)  ) هسنارف قطانم  رد  ناتسلگنا  رکشل  تحت  مود ، یناهج  گنج  لوط  رد  .دش  خاملاپ  سیئر  سپـس  نولآ و 
هداج زا  تظافح  نآ  تیرومأم  هک  دوب  پیت  کـی  هدـنامرف  لیئارـسا  بارعا و  لـباقت  نیلوا  رد  لاس 1948  رد  .درک  تکرـش  گنج 
ناونع هب  ياه 1953-1952 ، لاس  رد  ناتسلگنا  جیربمک  داتـس  جلاک  رد  روضح  زا  سپ  نیبار  قاحـسا  .دوب  سدقملا  تیب  هب  یهتنم 

رد .دش  لک  داتس  تایلمع  سیئر  سپـس  یلامـش و  هقطنم  هدنامرف  ات 1959  لاس 1956  رد  بوصنم و  یماـظن  شزومآ  هرادا  سیئر 
مئاق تمـس  هب  نآ  زا  سپ  دـنارذگ و  سازگت  رد  ار  نردـم  ياه  حالـس  اب  ییانـشآ  يارب  یـشزومآ  ههام  ود  هرود  کی  لاس 1960 
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نامز رد  لاس 1967  رد  دیـسر و  لیئارـسا  یعافد  يورین  داتـس  تساـیر  هب  لاس 1964  رد  .دـش  بوصنم  شترا  داتـس  سیئر  ماـقم 
لیئارسا ناملراپ  تِسنِک  هدنیامن  لاس 1974  زا  اکیرمآ و  رد  لیئارسا  ریفـس  ات 1973  هیوناژ 1968  زا  .دوب  عافد  ریزو  نئوژ ، گـنج 

ات تشاد  هدهع  هب  ار  تمس  نیا  لاس 1977  ات  دیسر و  يریزو  تسخن  هب  نئوژ 1974  رد  دش و  راک  ریزو  ریام  ادلگ  تلود  رد  .دوب 
قاحسا رسمه  باسح  فشک  زا  یـشان  ییاوسر  لیلد  هب  لاس 1977  رد  هتبلا  .دـمآ  راک  رـس  رب  ریزو  تسخن  ناونع  هب  نیگب  میخانم 

رد نیبار  .داد  افعتسا  دوخ  تمس  زا  دش ، یم  بوسحم  لیئارسا  تلود  رد  ینوناقریغ  يرما  هک  اکیرمآ  ياه  کناب  زا  یکی  رد  نیبار 
رد اه  ینیطسلف  هیلع  لوا  هضافتنا  رد  ار  ناوختـسا  نتـسکش  و  نینهآ » تشم   » تسایـس هک  دوب  عافد  ریزو  ات 1990  ياه 1984  لاس 
لاس رد  دیـسر و  يریزو  تسخن  هب  اددـجم  رگراـک  بزح  يزوریپ  اـب  لاس 1992  رد  نیبار  قاحـسا  .داد  رارق  دوخ  هماـنرب  روتـسد 
رسای اب  كرتشم ، روط  هب  ار  لبون  حلـص  هزیاج  لاس 1994  رد  اضما و  تافرع  رسای  اب  ار  ولُسا  دادرارق  هب  موسوم  حلـص  نامیپ   1993

يدوهی يوجشناد  کی  تسد  هب  ویوآ  لت  رد  یگلاس ، نس 73  رد  ربماون 1995 ، مراهچ  رد  وا  .درک  تفایرد  زرپ  نومیـش  تافرع و 
.دش رورت 
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.دنام یقاب  ماقم  نیا  رد  لاس  راهچ  دودح  تدم  هب  لاس 1977 ، ات  دش و  هدیزگرب 

نیگب میخانم 

نیگب میخانم  .دوب  یقاب  تمس  نیا  رد  توا 1981 ، ات  درک و  راک  هب  زاـغآ  ریزو  تسخن  ناونع  هب  هیئوژ 1977 ، رد  نیگب  میخانم  - 
یس دودح  هیئوژ 1977 ، ات  یتسینویهـص  تلود  لیکـشت  يادتبا  زا  اریز  .دوب  دوکیل  بزح  زا  یتسینویهـص  میژر  ریزو  تسخن  نیلوا 

رایتخا رد  تسپ  نیا  لاس 

.دوب رگراک  ای  ياپام  يارگپچ  بزح 

ریماش قاحسا  نیگب و  میخانم 

تُسپ ریماش  قاحسا  نیگب و  میخانم  مکیو ، تسیب  متسیب و  هنیباک  رد  لاس ، هس  دودح  تدم  یط  ربماتپس 1984 ، ات  توا 1981  زا  - 
.دندوب راد  هدهع  ار  يریزو  تسخن 

زرپ نومیش  ریماش و  قاحسا 

هب ار  يریزو  تسخن  تمس  زرپ  نومیـش  ریماش و  قاحـسا  مودو ، تسیب  یفالتئا  هنیباک  ینعی  ربماسد 1988 ، ات  ربماتپس 1984  یط  - 
.دنتشاد هدهع 

ریماش قاحسا 

59 ص :
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.تشاد تسد  رد  ار  يریزو  تسخن  تمس  زین  هیئوژ 1992  ات  ربماسد 1988  زا  ریماش  قاحسا  - 

زرپ نومیش  نیبار و  قاحسا 

رگراک بزح  زا  زرپ ، نومیـش  نیبار و  قاحـسا  یتسینویهـص ، تلود  هنیباک  نیمجنپ  تسیب و  رد  هم 1996 ، هام  ات  هیئوژ 1992  زا  - 
.دندوب راد  هدهع  ار  يریزو  تسخن  تمس 

وهایناتن نیماینب 

.دوب لیئارسا  مشش  تسیب و  هنیباک  ریزو  تسخن  هم 1999  هام  ات  هم 1996  هام  یط  دوکیل  بزح  زا  وهایناتن ، نیماینب  - 

كاراب دوهیا 

.تشاد رایتخا  رد  ار  يریزو  تسخن  تسپ  رگراک  بزح  زا  كاراب  دوهیا  هیروف 2001 ، لیاوا  ات  هم 1999  هام  زا 

نوراش لیرآ 

اب ار  كاراب  يریزو  تسخن  لیئارـسا و  متفه  تسیب و  هنیباـک  رهم 1379 ، لاس 2000م / ربماتپس  رد  یـصقالادجسم  هضافتنا  زاغآ  - 
.درک هجاوم  تسکش  سپس  دیدهت و 

تسیب و هنیباک  رد  ریزو  تسخن  ناونع  هب  ار  دوخ  تیلاعف  لاس 2001م ، هیروف  رد 6  نوراش  لیرآ 

.دراد تسد  رد  ار  تسپ  نیا  ربماسد 2003م ) رذآ 1382ش /  ) نانچمه درک و  زاغآ  متشه 

لیئارسا روهمج  ياسؤر 

هراشا

هک دنا  هتفرگ  تسد  هب  ار  لیئارسا  يروهمج  تسایر  تسپ  رفن  تشه  رذآ 1382 ش ) ربماسد 2003 م /   ) نونکات لاس 1948ش ، زا 
: زا دنترابع  بیترت  هب 

نمزیاو مییح 

60 ص :
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سیئر نیلوا  ناونع  هب  تِسنِک  يوس  زا  هیروف 1949  رد  تفرگ و  هدـهع  هب  ار  تقوم  تلود  تسایر  لاس 1948  رد  نمزیاو  مییح  - 
.تشذگرد ربماون 1952  رد  نکیل  دش ، هدیزگرب  تمس  نیا  هب  راب  نیمود  يارب  ربماسد 1951  رد  وا  .دش  باختنا  لیئارسا  روهمج 

يوز نب  قاحسا 

رایتخا رد  ار  تمـس  نیا  لاس  هدزاـی  تدـم  هب  ات 1963  لاـس 1952  زا  هک  دوب  يوز  نب  قاحـسا  لیئارـسا  روـهمج  سیئر  نیمود  - 
.تشاد

رازاش نامیلس ]  ] ناملاز

دودح لاس 1973 ، ات  دش و  باختنا  تمـس  نیا  هب  لاس 1963  هم  هام  رد  لیئارـسا  روهمج  سیئر  نیموس  رازاش  نامیلـس ]  ] ناملاز - 
.دنام یقاب  تمس  نیا  رد  لاس  هد 

ریزتاک میئارفا 

.دوب راد  هدهع  ار  لیئارسا  يروهمج  تسایر  تسپ  هک  دوب  رفن  نیمراهچ  ات 1978 ، لاس 1973  زا  ریزتاک  میئارفا  - 

نووان قاحسا 

.دوب یقاب  تمس  نیا  رد  ات 1983  هم 1978  هام  زا  هک  دوب  نووان  قاحسا  لیئارسا  روهمج  سیئر  نیمجنپ  - 

گوزتره مییح 

هب ات 1993  ياه 1983  لاس  یط  هک  دوب  لیئارسا  روهمج  سیئر  نیمشش   (1)، گوزتره مییح  - 

61 ص :

.دوب دنلریا  ياه  يدوهی  گرزب  ماخاخ  شردپ  .دش  دلوتم  یلامـش  دنلریا  رد  عقاو  تسافلب  رد  لاس 1918  رد  گوزتره  مییح  - . 1
نامزاس تسایر  لیصحت ، نارود  رد  وا  .دناوخ  جیربمک  ندنل و  ياه  هاگشناد  رد  ار  قوقح  هتـشر  .تفر  نیطـسلف  هب  لاس 1935  رد 

هب گنج  زا  سپ  تسویپ و  ناتسلگنا  شترا  هب  هنابلطواد  مود  یناهج  گنج  رد  .تشاد  هدهع  هب  ار  يدنلریا  یسیلگنا و  نایوجشناد 
رد لیئارـسا  بارعا و  لـباقت  نیلوا  رد  .دوب  دوـهی  سناژآ  تینما  شخب  لوؤـسم  و 1948  ياه 1947  لاس  رد  تشگزاـب و  نیطـسلف 

ات 1950 ياه 1948  لاـس  یط  گوزتره  .درک  یم  تیلاـعف  سدـق  هقطنم  رد  اـه  پیت  زا  یکی  تاـیلمع  رـسفا  ناونع  هب  لاس 1948 
سیئر ات 1957  لاس 1954  زا  وا  .دوب  نتگنشاو  رد  لیئارـسا  یماظن  هتـسباو  ات 1954  لاس 1950  زا  شترا و  تاـعالطا  هرادا  سیئر 

تاعالطا هرادا  سیئر  ات 1962  لاس 1959  زا  بونج و  یماظن  هقطنم  داتس  سیئر  ات 1959  لاس 1957  زا  سدق ، یماظن  هقطنم  داتس 
رد یناور  گنج  تیریدـم  گنج 1967  رد  لیئارـسا و  یماظن  عیانـص  تسایر  ات 1972  لاس 1962  زا  هدربماـن  .دوب  شترا  یماـظن 

.دوب نیمزرـس  نیا  لاغـشا  زا  سپ  ندرا  دور  يرتخاب  هنارک  یماظن  رادـنامرف  نیلوا  وا  .تشاد  هدـهع  هب  ار  یتسینویهـص  میژر  شترا 
زا تِسنِک و  هدنیامن  ات 1983  لاس 1981  زا  للم و  نامزاس  رد  لیئارـسا  یگدنیامن  تأیه  سیئر  ات 1978  لاس 1975  زا  گوزتره 
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.ییابیز یهللادبع و  هدیرش ؛ .دوب  لیئارسا  روهمج  سیئر  هم 1993  هام  ات  هم 1983  هام 
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.تشاد هدهع  هب  ار  تسپ  نیا  لاس ، هد  تدم 

نمزیاو رزع 

تمس لاس 2000  اـت  لاـس 1993  زا  هک  دوـب  لیئارـسا ، روـهمج  سیئر  نیلوا  نمزیاو  مییح  هدازردارب  نـمزیاو  رزع  رفن ، نـیمتفه  - 
.تشاد هدهع  هب  ار  یتسینویهص  میژر  يروهمج  سیئر 

( فاستاک هشوم   ) باّصق یسوم 

نیا رد  نونکات  باختنا و  تمس  نیا  هب  لاس 2000  رد  هک  تسا  لیئارسا  روهمج  سیئر  نیمتشه  فاستاک  هشوم  ای  باصق  یسوم  - 
1324ش، لاس 1945م / رد  هدربمان  .تسا  هدنام  یقاب  تیلوؤسم 

(1) .دش نیطسلف  مزاع  شا  هداوناخ  هارمه  هب  1330ش ، لاس 1951م / رد  دلوتم و  ناریا  رد  دزی ، رهش  رد 

62 ص :

ینل زتاک ؛ لئوماس  نروبکاک ، ییابیز ، یهللادـبع ، هدیرـش ، دـمحم  ك.ن : لیئارـسا ؛ روهمج  ياسؤر  ناریزو و  تسخن  هرابرد  - . 1
.هفیلخ دمحا  سیرج و  يربص  رنرب ،
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كاواس سیسأت 

هراشا

هک تسا  هدـش  هیارا  نونکات  ینوگانوگ  تاعالطا  تاراهظا و  نامزاس ، نیا  شیادـیپ  یگنوگچ  كاواـس و  سیـسأت  هفـسلف  هراـبرد 
.دنسر یم  رظن  هب  مه  هب  کیدزن  ای  گنهامه و  وسمه و  تایلک  رد  عومجم و  رد  تایئزج ، یضعب  زا  رظن  فرص 

: تسا هتشون  هراب  نیا  رد  يولهپ ، رصع  ناریا  رد  اکیرمآ  ریفس  نیرخآ  ناویلوس  مایلیو 

نامزاس سیسأت و  رد  دوخ  داد و  هاش  هب  ار  یتاعالطا  دیدج  نامزاس  کی  یتالیکشت  بوچراچ  حرط و  ایس  نامزاس  لاس 1957  رد 
نامزاس مان  هب  هک  تالیکشت  نیا  .درک  تکراشم  نآ  نداد 

.تفای ترهش  كاواس »  » ینعی نآ  ففخم  مان  هب  يدوز  هب  دش  یم  هدیمان  روشک  تینما  تاعالطا و 

یتامیلعت زکارم  زا  یکی  هب  مه  لیئارـسا  اهدـعب  یلو  دـندید  یم  اـکیرمآ  رد  ار  دوخ  یتاـمیلعت  ياـه  هرود  ادـتبا  كاواـس  نارومأـم 
نارومأم هب  لیئارسا  اکیرمآ و  رد  هک  یتامیلعت  .دش  لیدبت  كاواس 

هزرابم هژیو  تامیلعت  یتاعالطا ، یسیلپ و  یمومع  ياه  شزومآ  رب  هوالع  دش ، یم  هداد  كاواس 

(1) .دش یم  لماش  ار  اهنآ  یسوساج  هدیچیپ  ياهزمر  فشک  اه و  سور  یسوساج  ياه  شور  اب 

ناریا هک  دنتفرگ  میمصت  دندش و  هنحص  دراو  مامت  تردق  اب  اه  ییاکیرمآ  هک  دادرم 1332 ، زا 28  سپ  تسودرف : دبشترا  هتشون  هب 
رد نآ و  تیوقت  شترا و  تاعالطادـض  هاگتـسد  داـجیا  هب  لوا  هجرد  رد  دـننک ، ظـفح  هقطنم  رد  دوخ  یلـصا  هاـگیاپ  ناوـنع  هب  ار 

.دنتخادرپ كاواس )  ) روشک تینما  نامزاس  سیسأت  هب  مود  هجرد 

متسیس کی  هب  دشاب ، هقطنم  رد  اکیرمآ  یلصا  هاگیاپ  تسیاب  یم  ناریا  رگا  هک  دوب  یعیبط 

63 ص :

ص 95. ، 1372 لوا ، پاچ  ملع ، تاراشتنا  یعولط ، دومحم  همجرت  ریفس ، ود  تارطاخ  زنوسراپ ، ینوتنآرس  ناویلوس و  مایلیو  - . 1
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هار رـس  زا  دـشاب  ناشفادـها  ربارب  رد  يّدـس  هک  ار  یجراـخ  یلخاد و  عـناوم  هنوـگ  ره  اـت  ؛(1)  تشاد زاـین  يوق  یتینما  یتاـعالطا و 
رگ هیجوت  دوخ  كاواس ، داجیا  هزیگنا  هفسلف و  ساسا ، نیا  رب  .درادرب 

دحتم اکیرمآ و  اب  یهارمه  يراکمه و  رد  نآ  راکشآ  ياه  تنایخ  وس و  کی  زا  ناریا  مدرم  هیلع  نامزاس  نیا  كانتـشحو  تایانج 
.دوب مالسا  ناهج  زین  ناریا و  ناملسم  مدرم  روشک و  یلم  عفانم  اب  داضتم  هکلب  ریاغم و  ًالماک  هک  دوب  لیئارسا  ینعی  نآ ، کیژتارتسا 

نیرتمهم و بتارم  هب  كاواـس  دوب : ناملـسم  مدرم  راتـشک  بوکرـس و  هاگتـسد  نیرتگرزب  كاواـس  یبرغ ، ناگدنـسیون  فارتعا  هب 
نآ لنسرپ  هک  نیا  اب  .دوب  بوکرس  هاگتسد  ءزج  نیرتدمآراک 

نوچ .درک ...  رارقرب  يدنمورین  يریگوضع  ياه  شور  يدوز  هب  دندوب ، هدش  هدیشکرب  سیلپ  حلـسم و  ياهورین  زا  اتدمع  زاغآ  رد 
دیدـج نونف  زا  هدافتـسا  رد  شا  ییاـناوت  رب  رتـشیب  زور  هب  زور  نآ  تردـق  تفاـی ، شیازفا  نآ  ینف  ياـه  ییاـناوت  شزومآ و  حـطس 

هدـیچیپ تایلمع  هتفرـشیپ و  یلیلحت  ياه  شور  يرتویپماک ، یتشاگن  یگدـنز  ياه  هدـنورپ  کینورتکلا ، تبقارم  لیبق  زا  یتاـعالطا 
سرت و ِرـضاح  اج  همه  ّوج  ندـیرفآ  هاش و  نافلاخم  هرمزور  مادـعا  هجنکـش و  اب  كاواس  همه ، نیا  اب  .دـش  یکتم  غیلبت  کیرحت و 

(2) (. درک داجیا  یتح  و   ) درک ظفح  دوخ  زا  يا  هناشنمدد  رایسب  ریوصت  نافلاخم ، نایم  رد  باعرا 

: دسیون یم  كاواس  ناریگب  قوقح  نارومأم و  ماقرا  رامآ و  دروم  رد  هدنسیون 

رخاوا 1970 رد  رفن  هب 10000-7000   [ 1339 ش  ] لـیاوا 1960 رد  رفن  ابیرقت 2400-2000  زا  كاواس  تقو  مامت  لنـسرپ  دادـعت 
دیاش  1970  [ ههد  ] رخاوا رد  هک  تشاد  تقو  هراپ  تفلک  ندرگ  نیچربخ و  يدایز  دادعت  كاواس  هوالع ، هب  .تفای  شیازفا  [ 1349]

(3) .دندیسر یم  رفن  هب 30000-20000 

لتق هب  كاواس  تسد  هب  اه  نادنز  رد  رفن  کی  یتح  هک  دوب  هدش  یعدـم  یـسایس ، ناینادـنز  هجنکـش  هنوگ  ره  در  یفن و  اب  هاش  اما 
: تسا هدیسرن 

چیه هب  زگره  دش و  یم  راتفر  بوخ  یلیخ  یسایس ] ناینادنز   ] نانآ اب  هک  میوگ  یم  دیکأت  اب 

64 ص :

، موس پاچ  یـسایس ، ياهـشهوژپ  تاعالطا و  هسـسؤم  يولهپ ، تنطلـس  طوقـس  روهظ و  تسودرف ، نیـسح  دبـشترا  تارطاـخ  - . 1
ص 382. ، 1370

ص ، 1371 لوا ، پاچ  نارهت  زکرم ، رشن  یمطاف ، نودیرف  همجرت  هاش ، اکیرمآ و  یجراخ  تسایس  یکسورویزاگ ، .ج  .كرام  - . 2
.258

ص 258. عبنم ، نامه  - . 3
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كاواس هلیسو  هب  هک  دربب  مان  یسایس  درم  کی  زا  دناوت  یمن  یسک  .دنتخادرپ  یمن  اهنآ  رازآ  هب  هجو 

(1) .دشاب هدش  هتشادرب  نایم  زا 

ار لاس  هس  عطقم  یط  ههد 1970 ، رد  ناریا  رد  یـسایس  ياه  مادعا  دادعت  گنیال ، تراگرام  هاش ، يوس  زا  ییاعدا  نینچ  مغر  یلع 
وفع نامزاس  هک  تسا  دـقتعم  هدرک و  مالعا  دارفا ، هب  ور  رد  ور  ياه  يزادـناریت  رثا  رد  لـتق  دروم  هوالع 90  هب  رفن و  زا 250  شیب 

(2) .تسا هداد  هیارا  رامآ  مقر  نیا  زا  شیب  للملا  نیب 

، قدصم رتکد  ياتدوک  زا  سپ  (، 1332  ) لاس 1953 رد  كاواس  دیازفا  یم  هتـسناد و  ناهج  یفخم  سیلپ  نیرت  نشخ  ار  كاواس  وا 
نامزاس دـحتم و  تالایا  يا.يآ.یـس »  » نامزاس کمک  اـب  تفاـی و  سیـسأت  ناریا ، رد  اـکیرمآ  دادرم  ياتدوکدـض 28  هاـش و  رارف 

يروتسد تسا  لاحم  نآ  رد  هک  تسایند  ياه  نامزاس  نیرتآراک  نیرت و  يوق  نونکا  لیئارسا ، داسوم »  » یسوساجدض یـسوساج و 
صـصختم کـی  تسین .) يدـب  لاـثم  قارع  ياـه  ناتـسهوک  رد  راـیتخب  لـتق   ) ددرگن ارجا  اـیند  رـسارس  رد  يوحن  هب  دوش و  رداـص 

: دیوگ یم  هتشر  نیا  رد  یسیلگنا 

(3) .ناهج یفخم  سیلپ  نیرت  نشخ  انئمطم  دنتسه و  ربراک  رثؤم و  هجرد  تیاهن  رد  اهنآ 

ببـسم و ار  رایتخب  كاواس ، رد  داسوم  نارومأم  اه و  یلیئارـسا  شقن  هب  هراشا  نودب  خـیرات  هب  خـساپ  باتک  رد  يولهپ  اضردـمحم 
كاواس تایانج  ببـسم  ار  وا  یحیولت  روط  هب  رگید ، يوس  زا  دادـملق و  هرواشم  دـح  رد  مه  نآ  كاواس ، اب  ایـس  يراـکمه  لـماع 

: دیوگ یم  نینچ  كاواس  سیئر  نیلوا  تبقاع  هرابرد  هدرک و  یفرعم 

زا يرایـسب  هجیتن  رد  .تفرگ  راـک  هب  هرواـشم  يارب  ار  ایـس  ناـمزاس  وا  دـش و  هدرپـس  راـیتخب  لارنژ  هب  لاس 1953  رد  ناـمزاس  نیا 
دنتفر و یلگنال  هب  ایس  تامیلعت  بسک  يارب  كاواس  نارسفا 

.دنریگ ارف  تفر  یم  راک  هب  اجنآ  رد  هک  ار  ییاه  هویش  ات  دندش  مازعا  یبرغ  ياهروشک  رگید  هب  زین  یضعب 

يو .مراذگب  رانک  ار  بلط  هاج  صیرح و  مدآ  نیا  مدـش  ریزگان  خـیرات  نآ  رد  تشاد و  ار  تمـس  نیا  لاس 1962  ات  رایتخب  لارنژ 
؛ تفر توریب  هب  يراک  هسیسد  يارب  دش و  دیعبت  وا  .درب  یم  راک  هب  ار  یلمحت  لباقریغ  ياه  شور  شیوخ  دصاقم  هب  ندیـسر  يارب 

قارع رد  مه  دعب  لاس  دنچ 

65 ص :

ص 342. لوا 1371 ، پاچ  نارهت ، مجرتم ، رشان ، نایبارتوبا ، نیسحدمحم  همجرت  خیرات ، هب  خساپ  يولهپ ، اضردمحم  - . 1
ص 299. مود 1371 ، پاچ  نارهت ، زربلا ، رشن  رگنشور ، ریشدرا  همجرت  هاش ، اب  هبحاصم  گنیال ، تراگرام  - . 2

صص 291-290. عبنم ، نامه  - . 3
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(1) .دش رورت 

یجراخ و تینما  تیلوؤسم  كاواـس  دـنا ؛ هدرک  هراـشا  تحارـص  هب  یبرغ  نارگ  لـیلحت  ناگدنـسیون و  هک  هنوگ  نآ  لاـحیا ، یلع 
هب حیرصت  نمض  سینوز ، نیورام   (2) .دنک یم  افیا  ار  هاش  مشچ  شوگ و  شقن  هک  دوب  فورعم  تشاد و  هدـهعرب  ار  میژر  یلخاد 
هن دش  یم  بوسحم  هاش  شوگ  مشچ و  هک  دوب  تسودرف  راسمیت  نیا  ییاهن  لیلحت  رد  هک ؛ تسا  دقتعم  لاح  نیع  رد  عوضوم ، نیا 

(3) .شترا تاعالطا  نامزاس  ای  كاواس 

ياه هتشون  يرایـسب  زا  رتکیدزن  رایـسب  تیعقاو  هب  دهد  یم  هیارا  كاواس  رابرد و  هناخناهن  زا  تسودرف  هک  یتاعالطا  ساسا ، نیا  رب 
.تساه يراگن  هرطاخ  یخیرات و 

یتالیکشت راتخاس 

: دسیون یم  نینچ  كاواس  نامزاس  یتالیکشت  رادومن  هنیشیپ و  هرابرد  تسودرف  نیسح  دبشترا 

رد مدش .]...[  كاواس )  ) روشک تینما  تاعالطا و  نامزاس  يزادنا  هار  نامزاس و  دیدجت  رومأم  اضردمحم  يوس  زا  لاس 1340  رد 
کت کت  ابو  مدرک  هعلاـطم  ار  ناـمزاس  عضو  .تشاد  ترورـض  مدوب  نآ  يزادـنا  هار  رومأـم  هک  یناـمزاس  تخانـش  مدـق ، نیتسخن 

نامزاس هراوق  قبط  ییاکیرمآ  راشتسم  طسوت 10  كاواس  لاس 1335 ، زا  هک  دش  صخـشم  بیترت ، نیدب  .مدومن  ثحب  لک  ناریدم 
هدادن یلقتسم  نامزاس  نادب  ایـس  دننام  تسا ، زیچان  ناریا  یجراخ  تیلاعف  نوچ  هک  توافت  نیا  اب  .تسا  هدش  یهدنامزاس  ناشدوخ 

نورد یتینما  فیاظو  هارمه  هب  ار  فیاظو  نیا  و 

هک روط  نامه  .دنا  هدراذگ  روشک  تینما  تاعالطا و  نامزاس  ار  نآ  مان  هدیناجنگ و  نامزاس  کی 

نیاربانب .تسا  یجراخ  تاعالطا  يانعم  هب  نآ  یللملا  نیب  موهفم  رد  تاعالطا  ما ، هتفگ  ًالبق 

نیدب و F.B.I ؛ ایـس »  » نامزاس ود  زا  دوب  یقیفلت  تشاد و  هدـهع  هب  ار  یلخاد )  ) یتینما و  یجراـخ )  ) یتاـعالطا هفیظو  ود  كاواـس 
طسوت هک  یتراچ  .دنداد  یم  ماجنا  ار  ایـس  فیاظو  متفه  مود و  لک  تارادا  فیاظو F.B.Iو  متشه  موس و  لک  تارادا  هک  بیترت 

: دوب ریز  حرش  هب  دوب  هدش  هدایپ  لاس 1335  زا  اکیرمآ  يراشتسم  تأیه 

66 ص :

ص 338. يولهپ ، اضردمحم  - . 1
صص 165. لوا 1370 ، پاچ  نارهت ، ون ، حرط  ربخم ، سابع  همجرت  هناهاش ، تسکش  سینوز ، نیورام  - . 2

ص 254. عبنم ، نامه  - . 3
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؛ كاواس سیئر  - 1

؛) یتایلمع  ) مکی نواعم  - 2

؛) يرادا  ) مود نواعم  - 3

؛) يرادا روما   ) مکی لک  هرادا  - 4

؛) یجراخ تاعالطا  بسک   ) مود لک  هرادا  - 5

؛) روشک تینما   ) موس لک  هرادا  - 6

؛) نکاما دانسا و  لنسرپ و  تظافح   ) مراهچ لک  هرادا  - 7

؛) ینف روما   ) مجنپ لک  هرادا  - 8

؛) یلام روما   ) مشش لک  هرادا  - 9

؛) یجراخ تاعالطا  یسررب   ) متفه لک  هرادا  - 10

(1) (. یسوساجدض  ) متشه لک  هرادا  - 11

كاواس تسایر  هزوح  تالیکـشت  رادومن  کیژتارتسا ،) ياـه  یـسررب  تنواـعم   ) كاواـس لاس 1352  دانـسا  تاجردـنم  ساسا  رب 
: دوب ریز  ياهدحاو  اه و  شخب  لماش 

لک 7- یسرزاب  یلرتنک 6 - كاواس 5 - سیئر  نارواشم  هژیو  قودنـص  كاواس 3 - ماقم  مئاـق  رتفد  كاواس 2 - تساـیر  رتفد  - 1
(2) اه نامیپ  یلم 8 - تینما  ياروش  هناخریبد 

كاواس ناکرا 

هب نارود ، نآ  زا  هدنام  اج  هب  تاعالطا  دانـسا و  زا  هک  هنوگ  نآ  هوالع  هب  كاواس و  درکلمع  تیرومأم و  فیاظو ، حرـش  ساسا  رب 
یـضعب دوـش ؛ یم  تشادرب  تسودرف  نیـسح  هلمج  زا  تالیکـشت ، نآ  هب  کـیدزن  عـلطم و  رایـسب  دارفا  تاـفارتعا  تاراـهظا و  هژیو 

نایم زا  .دنتـشاد  هدهع  هب  ار  هدمع  یلـصا و  تیرومأم  شقن و  هیقب ، اب  هسیاقم  رد  كاواس ، هعومجمریز  ياه  نامزاس  لک و  تارادا 
لک هرادا  ای  یلخاد  تینما  نامزاس  كاواس ، متفه  مود و  لک  ياه  هرادا  ای  یجراخ  تاعالطا  نامزاس  هب  ناوت  یم  اه ، هعومجم  نیا 
نیا شقن  تیرومأم و  هاـگیاج و  هب  هجوت  اـب  .درک  هراـشا  كاواـس  متـشه  لـک  هرادا  ینعی  یـسوساجدض  ناـمزاس  كاواـس و  موس 

، لک تارادا  اه و  نامزاس 

67 ص :
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صص 409-408. تسودرف ، نیسح  قباس  دبشترا  تارطاخ  - . 1
ص 53. لوا 1378 ، پاچ  یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  هاش ، میژر  یلخاد  تالوحت  رد  نآ  شقن  كاواس و  دار ، يراجن  یقت  - . 2

.كاواس کیژتارتسا  ياه  یسررب  تنواعم  دانسا  زا  لقن  هب 

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
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.تسین هدیاف  زا  یلاخ  اهنآ  فیاظو  درکلمع و  راتخاس و  هرابرد  یلامجا  حرش 

كاواس متفه ) مود و  لک  هرادا   ) یجراخ تاعالطا  نامزاس 

نامزاس هرابرد  نآ ، یهورگ  نورد  رارـسا  ناریا و  یتاعالطا  سیورـس  هب  تبـسن  درف  نیرت  علطم  ناونع  هب  تسودرف  قباس ، دبـشترا 
: تسا هتفگ  نینچ  كاواس  متفه  مود و  لک  هرادا  زا  لکشتم  یجراخ ، تاعالطا 

یجراخ تاعالطا  نامزاس  ات 1350 ،] ياه 1340  لاس   ] مدوب كاواس  رد  هک  ینارود  رد 

هرادا ود  .دندش  فذح  جـیردت  هب  هک  تشاد  نواعم  ات 3  ینامز  رد  وا  .دوب  دـضتعم  یلع  رکـشلرس  هک  تشاد  سیئر  کی  كاواـس 
نامزاس هب  ایـس  يوگلا  قبط  ییاکیرما  ناراشتـسم  هک  دوب  ینامزاس  نیا  .دوب  یجراـخ  تاـعالطا  سیئر  رما  تحت  متفه  مود و  لـک 

نامزاس اب  هک  مدش  هجوتم  لیئارسا  تینما  نامزاس  هیاپدنلب  وضع  اب  وگتفگ  رد  ادعب  دنداد و  كاواس  یجراخ  تاعالطا 

تاعالطا نامزاس  اکیرمآ ، ناتسلگنا و  رد  هک  توافت  نیا  اب  .دراد  قباطت  زین  لیئارسا  تاعالطا 

تینما نامزاس  زا  ادـج  دـنچ  ره  تاعالطا  نامزاس  لیئارـسا  رد  دـنک و  یم  لمع  تینما  نامزاس  زا  ادـج  تسا و  لقتـسم  یجراخ ) )
یلـصا فده  اعبط  دنناد و  یم  گنج  طیارـش  رد  ار  دوخ  اه  یلیئارـسا  اریز  دشاب  یم  شترا  داتـس  عبات  تسین و  لقتـسم  یلو  تسا ،

 ]...[. تسا یماظن  تاعالطا  اهنآ 

( یلخاد  ) تینما نامزاس  رانک  رد  متفه ) مود و   ) لک هرادا  ود  تروص  هب  ار  یجراخ )  ) تاعالطا نامزاس  اه  ییاکیرمآ  كاواس ، رد 
تاعالطا بسک  هب  ناریا  هک  روظنم  نیا  اب  دنداد ، ياج 

رارق یجراخ  تاـعالطا  سیئر  کـی  نآ  سأر  رد  لـک  هرادا  ود  نیا  ناـیم  یگنهاـمه  داـجیا  يارب  درادـن و  زاـین  هدرتسگ  یجراـخ 
.دوب كاواس  تسایر  یجراخ  تاعالطا  تنواعم  وا  یمسر  ناونع  هک  دنداد ،

یـسررب يارب  ار  نآ  تاعالطا  بسک  زا  سپ  هک  دوب ، یجراخ  تاعالطا  بسک  لک  هرادا  كاواس ، مود  لـک  هرادا  مود : لـک  هرادا 
وا نواعم  تفر و  ندرا  هب  ریفـس  ناونع  هب  لاس 1346  رد  هک  دوب  ردـق  روصنم  نآ  لک  ریدـم  .تشاد  یم  لاسرا  متفه  لـک  هرادا  هب 

رب نایزارف  .دش  لک  ریدم  نایزارف  پیترس 

هرادا یمظنم  وحن  هب  ار  مود  لک  هرادا  تسناوت  اذل  دوب و  یمارآ  درف  یلو  تشادن  یطلست  دوخ  راک 

سیئر صوصخب  یلیئارسا ، ناداتسا  طسوت  مود  لک  هرادا  شزومآ  هک  مداد  حیضوت  ًالبق  .دنک 
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.دنتشاد لک  هرادا  نیا  تیفیک  ءاقترا  رد  یساسا  شقن  اهنآ  تفرگ و  تروص  ناتسزوخ ، رد  لیئارسا  يزرم  نورب  هاگیاپ 

يزرم ياه  كاواـس  هیلک  رد  اذـل  .يزرم  نورب  ياـه  هاـگیاپ  قیرط  زا  لوا ، درک : یم  تاـعالطا  بسک  قیرط  ود  زا  مود  لـک  هرادا 
داجیا ناتـسناغفا  قارع و  ياهزرم  رد  ییاه  هکبـش  دوب  هتـسناوت  لاح  ره  هب  اـهنآ ، فعـض  مغریلع  تشاد و  دوجو  يزرم  نورب  هبعش 
نورب ياه  هاگیاپ  طسوت  اتدمع  یبرع ) ياهروشک  اب  هطبار  رد   ) ناریا يزرم  نورب  تاناکما  عقاو  رد  .دیامن  بسک  یتاعالطا  دنک و 
.دشن كاواس  بیـصن  يزیچ  دندرک و  لقتنم  ویوآ  لت  هب  ار  میظع  هکبـش  نیا  هیلک  تیاده  ادـعب  اهنآ  دـش و  بذـج  لیئارـسا  يزرم 
قیرط نیا  زا  تاـعالطا  رتـشیب  عقاو  رد  دوب و  فدـه  روشک  رد  هاـگیاپ  داـجیا  شور  مود  لـک  هرادا  تاـعالطا  بسک  قیرط  نیمود 

رد ناریا  ياه  هناخترافس  هب  ترافس  ریبد  تمـس  اب  ار  يدارفا  هجراخ  ترازو  قیرط  زا  مود  لک  هرادا  هک  انعم  نادب  دش ، یم  بسک 
ندرک ادـیپ  مسارم و  رد  تکرـش  اـه و  هناخترافـس  ياـه  توـعد  رد  تکرـش  اـب  هدـید  شزوـمآ  دارفا  نیا  .تشاد  یم  مازعا  هقطنم 

اه همانزور  هعلاطم  مدرم و  عضو  هدهاشم  فلتخم و  ياهرهش  هب  ترفاسم  هقطنم و  ياه  هناخ  ترافس  ریاس  رد  دوخ  ياتمه  ناتسود 
ياهزاین ابیرقت 90 % دنتسناوت  یم  ینلع  قرط  زا  هریغ  زکرم و  هب  هخسن  کی  لاسرا  و 

عبانم زا  ار  دوخ  تاـعالطا  ایـس 95 % هک  میریذپب  ار  سیورـس  سنجیلتنیا  داتـسا  هتفگ  رگا  .دـننک  نیمأت  ار  مود  لک  هرادا  یتاعالطا 
هدش يدنب  هقبط  تاعالطا  نآ  تاعالطا  اهنت 5 % دنک و  یم  بسک  ینلع 

هقبط تاعالطا  قیرط  زا  ار  دوخ  تاعالطا  دـصرد  کی  تسناوت  یمن  یتح  اعبط  مود  لـک  هرادا  دروم  رد  تسا ، فدـه  ياـهروشک 
نادـنمراک قیرط  زا  هک  دوب  ینلع  تاعالطا  مود  لک  هرادا  تاـعالطا  زا 99 % شیب  هک  تفگ  ناوت  یم  اذل  .دنک  نیمأت  هدـش  يدـنب 

ياهروشک رد  رقتسم  كاواس 

دش و یم  سکعنم  تاعالطا  هژیو  رتفد  هب  متفه  لک  هرادا  نتلوب  قیرط  زا  قوف  تاعالطا  هک  ینامز  اذه ، عم  .دش  یم  بسک  فدـه 
تـسد هب  هقطنم  ياهروشک  زا  یعماج  اتبـسن  ریوصت  دش ، یم  قیفلت  فدـه  ياهروشک  هرابرد  شترا  مود  هرادا  یلاسرا  تاعالطا  اب 

 ]...[. دمآ یم 

پیترس اب  نآ  تسایر  دوب و  مود  لک  هرادا  زا  یلاسرا  یجراخ )  ) تاعالطا یسررب  لوئسم  كاواس  متفه  لک  هرادا  متفه : لک  هرادا 
مود لک  هرادا  فیاظو  اـب  میقتـسم  طاـبترا  متفه  لـک  هرادا  فیاـظو  هک  اـجنآ  زا  .تشاد  لـماک  طلـست  دوخ  راـک  رب  هک  دوب  هواـک 

قبطنم زین  نآ  نامزاس  اذل  تشاد ،

يروآ عمج  لوؤسم  کی  شخب  مود  لک  هرادا  رد  رگا  لاثم ، يارب  .دوب  مود  لک  هرادا  نامزاس  اب 
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هرادا رد  اهنت  .دوب  قارع  زا  هدـش  يروآ  عمج  تاعالطا  یـسررب  لوئـسم  کی  شخب  زین  متفه  لک  هرادا  رد  دوب ، قارع  زا  تاعالطا 
.دوب نآ  دقاف  متفه  لک  هرادا  اعبط  هک  دوب  يزرم  نورب  هرادا  مود  لک 

ياهروشک هب  طوبرم  ياه  همانزور  تالجم و  بتک و  یـسررب  زین  مود و  لک  هرادا  زا  هلـصاو  تاعالطا  یـسررب  اب  متفه  لـک  هرادا 
روشک ره  هب  عجار  نتلوب  کی  هنایهام  تسناوت  یم  یبوخ  هب  قباس ، تاعالطا  ترازو  زا  هلـصاو  هنازور  ییویدار  رابخا  زین  فدـه و 

دنک و میظنت  فده 

 ]...[. دیامن میسرت  ار  هام  نآ  رد  هطوبرم  روشک  عضو 

رد هیاسمه  ياهروشک  دوب : يدـنب  هجرد  ياراد  تیمها  رظن  زا  شترا  مود  هرادا  كاواـس و  متفه  لـک  هرادا  رد  فدـه  ياـهروشک 
زین هجراـخ  ترازو  .تشاد  رارق  تیمها  موـس  هجرد  رد  فدـه  ياـهروشک  ریاـس  مود و  هجرد  رد  هـقطنم  ياـهروشک  لوا ، هـجرد 
لک هرادا  هب  داد ، یم  صیخشت  دیفم  نتلوب  رد  جرد  يارب  تشاد و  یم  تفایرد  اه  هناخترافـس  زا  هک  ار  یتاعالطا  هیلک  دوب  فظوم 

(1) .دنک سکعنم  شترا  مود  هرادا  كاواس و  متفه 

كاواس موس ) لک  هرادا  ای   ) یلخاد تینما  نامزاس 

رد تسودرف  هک  تسا  ناـمه  كاواـس ، موـس  لـک  هرادا  اـی  یلخاد  تینما  ناـمزاس  هراـبرد  تاـعالطا  نیرت  حیحـص  نـیرت و  قـیقد 
: تسا هتشون  دوخ  ياه  ییوجزاب 

هدرتسگ دوب و  كاواس  یتایلمع  لک  هرادا  نیرتمهم  موس  لک  هرادا  .دوب  موس  لک  هرادا  هدـهع  هب  روشک  یلخاد  تینما  كاواس ، رد 
دوب يزادـناربدض  تایلمع  تاعالطا و  موس ، لک  هرادا  یلـصا  هفیظو  .دـش  یم  هرادا  كاواس  رظن  ریز  تشاد و  ار  تالیکـشت  نیرت 
دیاب .دهد  یم  لیکشت  ار   MI-5 فیاظو ناتسلگنا  رد  فیاظو F.B.I و  اکیرمآ  رد  یـسوساجدض  هفیظو  هفاضا  هب  هفیظو  نیا  هک 

نیرتـفورعم هک  تفرگ ، یم  هدـهع  هب  زین  ار  روشک  زا  جراـخ  تاـیلمع  يدراوـم  رد  لـک ، هرادا  نیا  تیمها  تلع  هب  هک  منک  هفاـضا 
.دوب رایتخب  رومیت  رورت  تایلمع  نآ  هنومن 

ناشحالص .مدرک  يزادناربدض  داتسا  تساوخرد  اکیرمآ  ناتـسلگنا و  زا  اضردمحم  رظن  دروم  حطـس  هب  لک  هرادا  نیا  ءاقترا  يارب 
صصختم نیرت  هتسجرب  دش و  هتساوخ  يدورمین  زا  .دشاب  لیئارسا  هب  یکتم  هتسباو و  كاواس  هک  دنتساوخ  یم  دنتـسرفب و  هک  دوبن 

هب ما و  هتشون  شا  هرابرد  ارارک  هک  تسا  يدرف  نامه  وا  .تشاد  مازعا  نارهت  هب  ار  لیئارسا  يزادناربدض 
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دادعتسا هام  نیا 3  رد  دوب و  هام  وا 3  شزومآ  هرود  .درک  دییأت  زین  يدورمین  ار  عالطا  نیا  دیسر و  لیئارـسا  تینما  نامزاس  تنواعم 
شزومآ رفن  دودح 30  وا  سالک  رد  .دوب  دوهشم  ًالماک  میارب  یتینما  یتاعالطا و  تاماقم  نیرت  یلاع  هب  ندیسر  يارب  وا  هداعلا  قوف 

(1) .دندش هداد 

كاواس متشه ) لک  هرادا  ای   ) یسوساجدض نامزاس 

ساسا رب  دش و  داجیا  اه  ییاکیرمآ  طسوت  كاواس  سیسأت  زاغآ  زا  هک  تشاد  مان  متشه  لک  هرادا  كاواس ، یسوساجدض  نامزاس 
زا متشه  لک  هرادا  .تفای  نامزاس  تقد  اب  اهنآ  دوخ  تراچ 

ترافس »ي  ایـس  » سیئر ناتـسلگنا و  ترافس  MI-6 سیئر كاواـس  تیدوجوم  لوط  رد  دوـب و  كاواـس  رد  برغ  یلـصا  فادـها 
دیفم تاعالطا  دنتشاد و  طابترا  نآ  اب  مظنم  روط  هب  اکیرمآ 

پیترـس كاواس  متـشه  لک  ریدـم  .دوب ] كاواس  ماـقم  مئاـق  تسودرف  هک  ات 1350   1340  ] نم ناـمز  رد  .دـندرک  یم  تفاـیرد  ار 
رد دـش و  شترا  تاعالطادـض  سیئر  هک  دوب  یطلـسم  درف  راجاق ، وا ، نواعم  یلو  تشادـن  یطلـست  دوخ  راـک  رد  هک  دوب  یمـشاه 

نورد رد  درک و  یم  لمع  امیقتسم  زکرم  رد  كاواس  متشه  لک  هرادا  .تفر  اکیرمآ  هب  درک و  هتسشنزاب  ار  دوخ  يرکـشلرس  هجرد 
ناـمزاس کـی  تـشاد  دوـجو  یــسوساجدض  فادــها  هـک  اـه ] ناتــسا  زکارم  اهرهــش و  رد  كاواـس  تارادا   ] اـه كاواـس  یخرب 

.دوب هدرک  داجیا  یسوساجدض 

: دوب ریز  حرش  هب  قباس  يوروش  ریهامج  داحتا  یتاعالطا  رصانع  لرتنک  فده  اب  متشه  لک  هرادا  ياه  تیلاعف 

.فده ياه  هناخترافس  نیرومأم  یتاعالطا و  لنسرپ  ییاسانش  - 1

.ناگدننک هعجارم  فده و  ياه  هناخترافس  ءاضعا  جورخ  دورو و  لرتنک  - 2

.هدننک هعجارم  ای  ترافس  رظن  دروم  ءاضعا  تبقارم  بیقعت و  - 3

.اهنآ يور  هژیو  تایلمع  يارجا  ییاسانش و  هدش و  تاقالم  دارفا  اب  سامت  - 4

.اهنآ زا  هدافتسا  فده و  ياه  هناخترافس  رد  لغاش  یناریا  دارفا  ییاسانش  - 5

(2) .تسود ياه  هناخترافس  یتاعالطا  نادنمراک  اب  طابترا  - 6
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یخیرات راودا 

: زا دنترابع  هک  تسا  هدرک  رکذ  ار  هرود  راهچ  كاواس  يارب  تسودرف  نیسح 

(1) .تسا دنفسا 1339  رد  رایتخب  رومیت  يرانکرب  ات  دنفسا 1335  رد  كاواس  یمسر  سیسأت  زا  هرود  نیلوا 

دوب رایتخب  عقاو  رد  كاواس  .درک  یمن  زواجت  رفن  زا 150  نآ  لنسرپ  دوب و  ذغاک  يور  تراچ  کی  اهنت  رایتخب ، نارود  رد  كاواس 
تالیکـشت نیا  لک  موس .) لک  ریدم  يدجما  یفطـصم  پیترـس  يدجما و  رکـشلرس   ) يدجما ردارب  ود  و  يو ] نواعم   ] ایک يولع  و 

یب يّرـس  هنیزه  ناوـنع  هب  ار  نآ  هک %80 كاواـس  تفگنه  هجدوب  دـندرک و  یم  راـک  راـیتخب  عفن  هب  هک  دوب ، اـه  يدـجما  هچیزاـب 
(2) .دش یم  لیم  فیح و  تدش  هب  دوب ، هدرک  باتک  باسح و 

فدـه ناـمز  نیا  رد  .دوـش  یم  زاـغآ  كاواـس  هب  تسودرف ]  ] نم دورو  اـب  عـقاو  رد  ناورکاـپ و  تساـیر  اـب  كاواـس  هرود  نیمود 
هب كاواس  لیدبت  ایناث  رادافو و  دصرددص  نامزاس  کی  هب  نآ  لیدبت  رایتخب و  رومیت  ناراداوه  زا  كاواس  هیفـصت  ًالوا  اضردـمحم 

دناوتب هک  تسا  مظنم  نامزاس  کی 

یم هدراذـگ  رانک  كاواس  زا  ییابیز  يدـجما و  دـننام  رایتخب  قباس  ناتـسود  جـیردت  هب  هرود  نیا  رد  .دـنک  تظافح  وا  تنطلـس  زا 
هب دوش و  یم  صخرم  كاواس  زا  هنامرتحم  درک ، یم  يزاب  ار  كاواس  یعقاو  تسایر  شقن  هک  اـکیرمآ ، يراشتـسم  تأـیه  دـنوش ،

اب یلیئارسا  دیتاسا  نایبرم و  نآ  ياج 

رـسفا يریـصن ، ددرگ و  یم  رانکرب  فیعـض  هقالع و  یب  سیئر  کی  ناونع  هب  زین  ناورکاپ  هرخالاب  دـنوش و  یم  هنحـص  دراو  هقالع 
كاواس هرود ، نیا  رد  .دریگ  یم  ار  وا  ياج  اضردمحم ، هب  رادافو 
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نیدرورف 1350 ات  هک  ار  هرود  نیا  اذل  .دوش  یم  لیدبت  لنسرپ  دودح 5000  اب  ردتقم  ینامزاس  هب 

.دیمان كاواس  شزومآ  یهدنامزاس و  هرود  دیاب  دراد ، همادا 

ام طسوت  هک  یناـمزاس  دوش و  یم  زاـغآ  كاواـس  زا  نیدرورف 1350  رد  مدـقم  و  تسودرف ]  ] نم جورخ  اـب  كاواـس  هرود  نیموس 
نیا تسا و  كاواـس  تردـق  موـجه و  هرود  هرود ، نیا  .دریگ  یم  رارق  یتباـث  دـضتعم ، يریـصن ، راـیتخا  رد  تـسبرد  دـش ، هتخاـس 

هک كاواس ، هرود  نیمراهچ  .دسر  یم  یماندب  ترهـش و  جوا  هب  دوش و  یم  لیدبت  یـسایس  ياه  تسب  دنب و  همه  زکرم  هب  نامزاس 
تسایر دضتعم و  يریصن و  يرانکرب  اب  دریگ و  یم  ربرد  ار  اضردمحم  تنطلـس  رخآ  ياه  هام  تسا ، نامزاس  طوقـس  لاوز و  هرود 

(1) .دبای یم  نایاپ  نامزاس  نیا  هلاس  دودح 22  تایح  نمهب  بالقنا 22  اب  ماجنارس  دوش و  یم  زاغآ  مدقم 

كاواس ياسؤر  اب  ییانشآ 

يزاب هدرپ  ِسَپ  رد  ار  یمهم  رایـسب  شقن  یهاشنهاش ، ماظن  رد  هژیو  تازایتما  تارایتخا و  زا  يرادروخرب  لیلد  هب  كاواـس  ياـسؤر 
اکیرمآ لفاحم  اب  هک  دوب  یتاطابترا  اه و  یگتسباو  كاواس ، تسایر  تمـس  هب  دارفا  نیا  باصتنا  باختنا و  هدمع  لیلد  .دندرک  یم 

ياه سیورس  هژیو  هب  سیلگنا ، و 

.تسا رادروخرب  ناوارف  تیمها  زا  ناریا  رصاعم  خیرات  هدرپ  ِسَپ  رد  كاواس  ياسؤر  درکلمع  کش ، نودب  .دنتـشاد  اهنآ  یتاعالطا 
دنمشزرا هیامتسد  صاخشا  نیا  هرابرد  یلامجا  تخانش  نیاربانب 

.دنتسه واکجنک  كاواس  فوخم  هاگتسد  اب  ییانشآ  يارب  هک  تسا  نابطاخم  زا  هتسد  نآ  يارب 

رایتخب رومیت 

ناهفـصا و رد  ار  ییادتبا  هرود  .دـمآ  ایند  هب  ناهفـصا  رد  یـسمش  ای 1293 )  1292  ) لاس رد  یلعحتف  دـنزرف  راـیتخب  رومیت  دـبهپس 
لاس رد  .دیناسر  نایاپ  هب  نارهت  رد  ار  هطسوتم  تالیصحت 

نـس  » یماظن هسردم  رد  دش و  هسنارف  مزاع  لاس 1311  رد  .تخادرپ  لیـصحت  هب  کیئال  هسردـم  کـی  رد  تفر و  توریب  هب   1309
تمدخ هب  یمود  ناوتس  هجرد  اب  نیدرورف 1315  رد  تشگزاب و  نارهت  هب  لاس 1314  رخاوا  رد  يو  .دیدرگ  لیصحت  لوغشم  ریس »

بلط هاج  زیرنوخ و  دبتسم ، يدرف  رایتخب  .درک  یم  تمدخ  شترا  فلتخم  ياهدحاو  رد  لاس 1324  ات  دمآرد و  شترا 
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زا سپ  .دـمآ  یم  تیعمج  نایم  هب  تروکـسا  اب  دوخ ، رانک  رد  شحاوف  ندرک  راوس  اب  تخادرپ و  یم  روجف  قسف و  هب  اـنلع  هک  دوب 
دیدرگ و هموح  نارهت و  یماظن  رادنامرف  دادرم 1332  ياتدوک 28 

شیب یبلط  تردق  لیلد  هب  وا  .دش  فورعم  كاواس  ردـپ  هب  بوصنم و  نامزاس  نآ  تسایر  هب  هام 1335  يد  رد  كاواس  سیسأت  اب 
روط هب  نمهب 1340  رد  ینیما  رتکد  اب  هنابلط  هاج  تباقر  راکشآ و  يریگرد  زا  سپ  دش و  عقاو  هاش  اضردمحم  بضغ  دروم  دح ، زا 

تدش هاش  اب  يو  تفلاخم  سپ  نآ  زا  دش و  هتسشنزاب  شترا  زا  هاش ، روتـسد  هب  هامرهم 1341  رد  .دیدرگ  دیعبت  اپورا  هب  یمسرریغ 
مرج هب  لاس 1347  رد  تفر و  نانبل  هب  سیئوس ، هسنارف و  رد  تماقا  لاس  دنچ  زا  سپ  .تفرگ 

زا سپ  لاس  ناـمه  رویرهـش  رد  تفر و  قارع  هب  ثعب  میژر  توعد  هب  تشهبیدرا 1348  رد  .دش  تشادزاب  نانبل  رد  هحلـسا  قاچاق 
شترا هاگداد  طسوت  دیدرگ ، یم  غلاب  درایلیم  راهچ  زا  شیب  هب  نامز  نآ  رد  یمسر  ياهیبایزرا  هب  انب  هک  ناریا  رد  شلاوما  هرداصم 

ار هتـسشنزاب  يرارف و  رـسفا  يدادعت  دادغب  رد  دوب و  رادروخرب  یثعب  میژر  تاناکما  زا  قارع  رد  وا  .دیدرگ  موکحم  مادـعا  هب  ابایغ 
هب ات  درک  يدایز  شالت  قارع ، هب  دورو  زا  سپ  رایتخب  .درک  داـجیا  یطباور  هدوت  بزح  لـکریبد  شنمدار  رتکد  اـب  عمج و  مه  رود 
زا هدافتساءوس  يارب  رایتخب  یلصا  رایتسد  .دنک  رارقرب  طابترا  ناشیا  اب  ذوفن و  هیلع ) هّللا  مالس   ) ینیمخ ماما  ترـضح  نایفارطا  عمج 

رادید و هنوگره  ماما  ترضح  .دوب  یناهفصا ) هداز  هّللا  هیآ   ) یناهفصا يوسوم  یسوم  ماما ، تضهن  رد  فارحنا  داجیا  نویناحور و 
تحارـص اب  ناشیا  .تشاد  یم  رذـح  رب  وا  اب  طاـبترا  يراـکمه و  هنوگره  زا  زین  ار  نارگید  درک و  یم  در  هناـعطاق  ار  وا  اـب  وگتفگ 

يور ام  تلم  تسا  راک  رس  رب  ناریا  رد  يولهپ  نامدود  ات  هکنآ  اب  تشاد :  یم  راهظا 

وا اب  هک  تسا  نیملـسم  همه  هفیظو  دریگ ، تسد  هب  ار  روما  مامز  ناریا  رد  رایتخب  يزور  دـشاب  اـنب  رگا  نکیل  دـید ، دـهاوخن  شوخ 
تازاوم هب  وا  .دنیامن  يریگولج  تردق  هب  وا  ندیسر  زا  دننک و  هزرابم 

فذح هب  میمصت  كاواس  لیلد  نیمه  هب  .دوب  هدرک  رارقرب  یطباور  زین  قارع  كاخ  رد  رقتسم  حلسم  ياههورگ  اب  هاش ، هیلع  تیلاعف 
رومأـم هدوت و  بزح  یفخم  هکبـش  سیئر  هک  شناـیفارطا  زا  یکی  طـسوت  هاـمدادرم 1349  رد  راـیتخب  رومیت  ماجنارـس ، تفرگ و  وا 

.دیسر لتق  هب  دوب ، كاواس 

ناورکاپ نسح 

هعجاف نامز  رد  هک  دوب  یناخاضر  نادرمتلود  زا  ناورکاپ ، هّللا  حـتف  وا ، ردـپ  .دـمآ  ایند  هب  نارهت  رد  لاس 1290  رد  ناورکاپ  نسح 
هدهع هب  ار  ناسارخ  يرادناتسا  داشرهوگ  دجسم  ماع  لتق 
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هب لاس 1312  رد  دـیناسر و  نایاپ  هب  هسنارف  ولب  نتنوف  هیتاوپ و  ياه  هاگـشناد  رد  ار  دوخ  یماظن  تالیـصحت  ناورکاپ  نسح  .تشاد 
رد و  شترا ، داتس  رـسفا  ياه 1322-1320  لاس  رد  .تشاد  لاغتـشا  يرـسفا  هدکـشناد  یبرم  ناونع  هب  اه  تدـم  تشگزاـب و  ناریا 

ياهلاس 1327-1325 رد  ناورکاپ  .دوب  بونج  ردانب  تاماظتنا  رسفا  رهشوب و  ناگداپ  هدنامرف  ياه 1324-1323  لاس 

هب تشگزاب  زا  سپ  .تفر  ناتـسکاپ  هب  یماظن  هتـسباو  ناونع  هب  ياه 1329-1328  لاس  رد  دیدرگ و  شترا  داتـس  مود  نکر  رـسفا 
دنه هب  یماظن  هتـسباو  ناونع  هب  ياهلاس 1334-1333  رد  اددجم  تشاد و  هدـهع  هب  ار  شترا  داتـس  مود  نکر  تسایر  یتدـم  ناریا 

هب رایتخب  رومیت  دبهپس  يرانکرب  اب  دنفـسا 1339  رد  دیدرگ و  كاواس  نواعم  ناورکاپ  دنفسا 1335 ، رد  كاواس  سیـسأت  اب  .تفر 
رد تسودرف  دبشترا  كاواس  رب  ناورکاپ  تسایر  نارود  هرابرد  .دیسر  كاواس  تسایر 

ار دوخ  ياج  سپس  تشاد و  هدهع  هب  ار  كاواس  تسایر  لاس 1343  ات  ناورکاپ  نسح  رکشلرس  .تسا  هتفگ  نخس  دوخ  تارطاخ 
رهم 1348 ات  رویرهش 1345  زا  ناورکاپ  (. 1345-1343  ) دش ادیوه  هنیباک  نیتسخن  دراو  تاعالطا  ریزو  ناونع  هب  داد و  يریـصن  هب 

سیراپ رد  نابآ 1352  ات  دش و  مازعا  هسنارف  هب  ریفس  ناونع  هب  خیرات  نیا  رد  دوب و  ناتسکاپ  رد  ناریا  ریفس 

هام رهم  رد  دش و  هتفرگ  راک  هب  یهاشنهاش  یـسرزاب  رد  تسودرف  دبـشترا  طسوت  لاس 1352  زا  ناریا ، هب  تشگزاب  رد  .دوب  رقتـسم 
.دیدرگ بوصنم  رابرد  ترازو  یلام  روما  تسرپرس  رواشم و  ناونع  هب   1356

ناگیاپدـنلب زا  یعمج  هارمه  هب  خیرات 22/1/1358  رد  ریگتـسد و  ناریا  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  ناورکاپ  نسح  رکـشلرس 
(1) .دش موکحم  مادعا  هب  يولهپ  میژر 

هدرک رکذ  نـمهب 1357  ار 27  شرهوـش  يریگتـسد  زور  دوـخ ، تارطاـخ  رد  ناورکاـپ  نسح  رکـشلرس  رـسمه  ناورکاـپ ، همطاـف 
(2) .تسا

يریصن هلا  تمعن 

ناتسرهش رد  یسمش  لاس 1289  هام  دادرم  رد  ( ]، [ کلامملادیمع  ) يریـصن دمحم  ناورداش  دنزرف  يریـصن ]،[  هّللا  تمعن  دبـشترا 
یتامدقم و تالیصحت  یط  زا  سپ  دنا و  هدش  دلوتم  نانمس 
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هدکشناد زا  یلیـصحتلا  غراف  زا  سپ  ناشیا  .دندیدرگ  رختفم  يرـسفا  هجرد  هب  لاس 1313  رد  يرسفا  هدکـشناد  ندنارذگ  يداع و 
، يرسفا هدکـشناد  ناهورگ  هتـسد و  هدنامرف  نیگنـس ، لسلـسم  هتـسد  هدنامرف  هلمج  زا  یماظن  فلتخم  لغاشم  رب  تمدخ  يرـسفا و 

هدکـشناد هدایپ  نادرگ  هدنامرف  ناجریـس ، لقتـسم  نادرگ  هدنامرف  نامرک ، گنه 18  نادرگ 2  هدـنامرف  یلیمکت ، هدکـشناد  نواعم 
لاس رد  هدایپ  هدکشناد  هدنامرف  زکرم ، نابژد  داتـس  سیئر  يرـسفا ، هدکـشناد  هدایپ  هتـسر  نواعم  یلیمکت و  هرود  هدنامرف  يرـسفا ،

يولهپ و هدایپ  گنه  یهدنامرف  هب  ادتبا   1329

دراگ هدنامرف  تمس  اب  لاس 32  دادرم  خیرات 22  رد  .دندیدرگ  بوصنم  یهاشنهاش  دراگ  یهدـنامرف  هب  یگنهرـس  هجرد  اب  سپس 
قدصم لاصفنا  رب  ینبم  هناکولم  نیمارف  غالبا  رومأم  رـسمار  رد  رهمایرآ  هاشنهاش  نویامه  ترـضحیلعا  رماوا  يارجا  رد  یهاشنهاش 

رکـشلرس باـصتنا  ناـمرف  ادـتبا  نارهت  هب  دورو  زا  سپ  دـندیدرگ و  يو  ياـج  هب  يدـهاز  رکـشلرس  باـصتنا  يریزو و  تـسخن  زا 
سیئر یحایر  پیترس  هلیـسو  قدصم  لزنم  زا  تعجارم  رد  نکیل  دندومرف ]،[  غالبا  نانآ  هب  ار  قدصم  لزع  نامرف  سپـس  يدهاز و 

لاغـشا و ناگدننک  مایق  طسوت  روکذم  نادنز  هک  دادرم  یلم 28  مایق  رد  دعب  زور  دنچ  .دـندش  ینادـنز  فیقوت و  شترا  تقو  داتس 
یهاشنهاش دراگ  دارفا  زا  يا  هدع  ندرک  دازآ  نینچ  مه  نادنز و  زا  جورخ  زا  سپ  ناشیا  دندیدرگ ، دازآ  ناینادنز 

هب رجنم  هک  قدصم  لزنم  هب  هلمح  رد  دوخ  دارفا  قافتا  هب  نارهت ]،[  قرش  یماظن  هاگساپ  نادنز  زا 

هب لاس 1339  هاـم  رهم  رد  رختفم و  يرکـشلرس  هجرد  هب  لاس 1337  رد  .دندومن  تکرـش  دیدرگ  قدـصم  رارف  يو و  لزنم  لاغـشا 
هام دادرم  رد  .دـندیدرگ  بوصنم  روشک  لک  ینابرهـش  تسایر  تمـس  هب  لاس  نامه  هام  رذآ  رد  ینادوجآ و  لارنژ  تنواعم  تمس 

هموح و نارهت و  یماظن  رادنامرف  تمـس  هب  لاس 1342  هام  دادرخ  رد  بیترت  هب  سپ  نآ  زا  ءاـقترا و  يدبهپـس  هجرد  هب  لاس 1341 
خیرات رد  .دـندیدرگ  بوصنم  روشک  تینما  تاعالطا و  نامزاس  سیئر  ریزو و  تسخن  تنواعم  تمـس  هب  لاس 1343  هام  نمهب  رد 

هاشنهاش نویامه  ترضحیلعا  كرابم  عاطم  نامرف  هب  لاس 1350  هام  رهم   12

یلخاد و ياـه  ناـشن  ملق  زا 60  یلیوـط  تسیل  یفارگوـیب ، نیا  ناـیاپ  رد  .دـندیدرگ  رختفم  يدبـشترا  هجرد  هب  ناراتـشترا  گرزب 
.تسا جردنم  يریصن  یجراخ 

كاواس تسایر  زا  هام 1357  ریت  رد  هعماج  رد  دـیدش  تیروفنم  تلع  هب  يریـصن  هّللا  تمعن  یمالـسا ، بالقنا  جاوما  يریگ  جوا  اب 
هب ار  يریـصن  بالقنا ، ربارب  رد  دوخ  ماـگ  هب  ماـگ  ینیـشن  بقع  رد  يولهپ  میژر  .دـش  مازعا  ناتـسکاپ  هب  ریفـس  ناونع  هب  راـنکرب و 

نابآ 1357 رد 16  دناوخ و  ارف  نارهت 
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بالقنا هاگداد  مکح  هب  نمهب 1357  رد 27  دش و  ریـسا  مدرم  طسوت  نمهب 1357  رد 22  يریـصن  .درک  تشادزاب  هناـمرتحم  ار  وا 
(1) .دیدرگ نارابریت  یمالسا 

مدقم رصان 

ریدم دراو و  كاواس  هب  تسودرف  طسوت  لاس 1342  دادرخ  مود  همین  زا  دـش و  شترا  مود  هرادا  سیئر  لاس 1350  رد  مدقم  رصان 
.دش نامزاس  نآ  مود  لک 

رب مدـقم  تسودرف ، هتفگ  هب  .تفر  شیپ  يدبهپـس  هـجرد  اـت  تـفر و  نوریب  كاواـس  زا  تـسودرف  هارمه  هـب  لاس 1350  رد  مدـقم 
رب هوالع  دراذـگن و  ربخ  یب  تیناحور  تالاعفنا  لـعف و  زا  ار  اضردـمحم  هک  درک  یم  شـالت  يدـجما ،)  ) یلبق لـک  ریدـم  فـالخ 

لک هرادا  زا  هک  هنازور  تاشرازگ 

راب کی  هام  هس  ره  موس  لک  هرادا  دـش ، یم  هداد  عالطا  نویناـحور  یخرب  میژردـض  عضاوم  دیـسر و  یم  رتفد  هب  ینابرهـش  موس و 
داتسرف یم  رتفد  هب  روشک  رسارس  فلاخم  نویناحور  زا  ینتلوب 

عـالطا هب  رتـفد  قـیرط  زا  مهم  دراوـم  دـش و  یم  جرد  كاواـس  لـمعلا  سکع  میژر و  هیلع  فلاـخم  نویناـحور  نانخـس  نآ  رد  هک 
یماظن تلود  طوقـس  زا  سپ  هاش ، میژر  رمع  رخآ  ياه  هام  رد  هک ؛ دنا  هتـشون  هاش  هب  وا  یتمدخ  شوخ  رد  .دیـسر  یم  اضردـمحم 

یکی هک  تشگ ، ریزو  تسخن  لابند  اه  تدم  دش و  لیدبت  سأی  هب  هاش  دـیما  دوب ، ییاکیرمآ  ًالماک  هرهم  کی  هک  يراهزا  دبـشترا 
سیئر مدقم  رـصان  يولهپ ، اضردمحم  هتـشون  هب  .دندرکن  لوبق  دز  ار  يرد  ره  هک  دوب  مدقم  رـصان  یبایریزو ، تسخن  ياه  لالد  زا 
يدهم تاقالم  يارب  یتح  مدقم  .دریذپب  ار  يریزو  تسخن  تسپ  وا  داهنشیپ  اب  ات  دش  هاش  اب  یباجنـس  میرک  تاقالم  هلیـسو  كاواس 

.دشن عقاو  لوبق  دروم  ناگرزاب  يوس  زا  هک  دروآ  لمع  هب  ییاه  شالت  زین  هاش  ناگرزاب و 

هتشون هب  .دوب  رادافو  ادیدش  اضردمحم  صخش  يولهپ و  تنطلس  هب  هراومه  هاش ، میژر  رمع  زور  نیرخآ  ات  مدقم  رصان  يور  ره  هب 
هک تشاد  دـصق  لاربیل  تلود  بـالقنا  يزوریپ  ياـهزور  نیتسخن  رد  تسودرف ، نیـسح  قباـس  دبـشترا  تارطاـخ  باـتک  راتـساریو 

یلاع تاماقم  يدصت  يارب  ار  تسودرف  نیـسح  دبـشترا  مدقم و  رـصان  دبهپـس  ناگرزاب ، يدـهم  .دـنک  يزاسزاب  ار  هلحنم  كاواس 
يریگتـسد هک  داد  حرـش  ناهیک  همانزور  اب  يا  هبحاصم  رد  یلاـخلخ  مالـسالا  تجح  اهدـعب  تشاد .]...[  رظن  رد  روشک  یتاـعالطا 

تفرگ و تروص  ناگرزاب  لیامت  مغر  یلع  مدقم  رصان 

78 ص :

صص 509-508. مود ، دلج  يولهپ ، تنطلس  طوقس  روهظ و  - . 1

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 110 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2028/AKS BARNAMEH/#content_note_78_1
http://www.ghaemiyeh.com


ار شترا  مود  هرادا  رب  مدـقم  تسایر  مکح  هک  تفگ  تخادرپ و  یلاخلخ  ياقآ  اب  هرجاشم  هب  هر )  ) ماما تیب  رد  ناـگرزاب  سدـنهم 
(1) .دش وا  يدازآ  راتساوخ  تسا و  هدرک  رداص 

دضتعم یلع 

سپ زور  کی  نیدرورف 1350 ، درک و 21  زاغآ  نامزاس  نیا  رد  ار  دوخ  تیلاعف  كاواس  سیـسأت  يادتبا  زا  دضتعم  یلع  رکـشلرس 
تاعالطا نامزاس  تسایر  كاواس  رد  وا  رگید  تمس  .دش  كاواس  ماقم  مئاق  تمس ، ظفح  اب  كاواس ، زا  تسودرف  دبشترا  نتفر  زا 

.دندوب وا  رما  تحت  كاواس  متفه  مود و  لک  هرادا  ود  هک  دوب  یجراخ 

.دوب طابترا  رد  یج  روپاش  هلمج  زا  یسیلگنا  نارومأم  اب  دوب و  سیلگنا  هرهم  دضتعم 

لاس رد  دضتعم  رکشلرس  هب   MI-6 سیئر هژیو  هجوت  هب  دوخ  تارطاخ  رد  تسودرف  دبشترا 

دیدـناک كاواس ، یماقم  مئاق  تمـس  يارب  سیلگنا  اکیرمآ و  يوس  زا  يو  ناـمز  ناـمه  زا  هک  تسا  دـقتعم  هدرک و  هراـشا  ، 1349
راک هنهک  سوساج  يدورمین  بوقعی  تسودرف ، هتفگ  هب  .دوب  هدش 

تخادرپ وا  هب  هوشر  تروص  هب  یهجوت  لباق  غلابم  یتح  تشاد و  کیدزن  هنسح و  رایـسب  طباور  دضتعم  یلع  رکـشلرس  اب  لیئارـسا 
(2) .دش بوصنم  هیروس  رد  ناریا  ریفس  ناونع  هب  رانکرب و  كاواس  زا  يولهپ  تنطلس  رخآ  ياه  هام  رد  دضتعم  .درک  یم 
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هبناج هس  یتاعالطا  نامیپ 

یهاشنهاش ناریا  هیکرت و  لیئارسا ،
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هیکرت ناریا و  تیعقوم 

يژتارتسا رد  هقطنم  ياهروشک  یضعب  تیمها  هاگیاج و  هب  هراشا  اب  ییاکیرمآ ، روهشم  اتبسن  ناراگن  همانزور  ناگدنسیون و  یـضعب 
یـسایس و کـیدزن  طـباور  يرارقرب  رد  یتسینویهـص  مـیژر  ياـه  هزیگنا  لـیالد و  زا  یکی  یحیوـلت ، روـط  هـب  لیئارــسا ، ینوـماریپ 

فادها بیقعت  يارب  مهم  رازبا  مرها و  ار ، هیکرت  ناریا و  هژیو ، هب  اهروشک ، یضعب  رد  روضح  ذوفن و  زین  یتاعالطا و 

: دنا هدرک  یبایزرا  رظن  دروم 

زا یخرب  درک ، یم  حرط  ار  دوـخ  ینوـماریپ  يژتارتـسا   [ میژر نآ  ریزو  تسخن  نـیلوا   ] نوـیروگ نـب  هـک  ینارود  زا  یتـح  لیئارـسا 
(1) .تسناد یم  بارعا  اب  هلباقم  يارب  يرورض  يا  هنزو  ار  هقطنم  ياهروشک 

تـسینویهص يارب  یبسانم  بولطم و  رتسب  یگنهرف ، مه  یـسایس و  یکیتیلوپوئژ ، ییایفارغج و  ظاحل  هب  مه  هیکرت ، ناریا و  تیعقوم 
: دنا هداد  رارق  یسررب  دروم  یساسا  روط  هب  ار  عوضوم  نیا  یسیلگنا  ییاکیرمآ و  ناگدنسیون  یضعب  .دوب  اه 

هچ اه  تباقر  نوناک  سراف )  ) جیلخ رمحا و  رحب  هنارتیدم ، ياهایرد  .تسا  دایز  رایسب  هقطنم  ياهایرد  یماظن  کیژتارتسا و  تیمها 
.تسا 22 صخـشم  اه  تباقر  هنوگ  نیا  رد  ییایرد  تردـق  يدـیلک  شقن  دنتـسه و  یلحم  حطـس  رد  هچ  اه و  تردـقربا  حطـس  رد 
يژولوئدیا و رد  توافت  تلع  هب  نیا  دنریذپ و  بیـسآ  تدش  هب  یجراخ  هلخادم  هب  تبـسن  دنهد ، یم  لیکـشت  ار  هقطنم  هک  یتلود 

تباقر تاحیلست  شورف  روظنم  هب  اهرازاب  هاگرگنل و  اه ، هاگیاپ  هب  یسرتسد  رـس  رب  نیاربانب ، .تساه  نآ  کیتیلوپوئژ  ياه  تیعقوم 
ياه تلود  .تسا  نایرج  رد  یتخس 
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ص 501. نروبکاک ، - . 1
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صوصخ رد  يدایز  تازیهجت  ریخا  ياه  لاس  رد  دنتـسه ، دوخ  ییایرد  تردـق  هعـسوت  لاح  رد  هک  ناریا  هیکرت و  رـصم ، لیئارـسا ،
دنک داجیا  ار  ناهج  ییایرد  ياهورین  نیرتنردم  زا  یکی  تشاد  دصق  ناریا  هاش ، نامز  رد  .دنا  هدرک  هیهت  یتشک  ییایرد و  ياهورین 

میظع ناگوان  کی  لماش  هک 

.تسا هدرک  دشر  ریخا  ههد  رد  يا  هظحالم  لباق  روط  هب  مه  یلحم  يراجت  يدایص و  ناگوان  نمض ، رد  .دش  یم  مه  تفارکرواه 

اهنت هن  اه  نآ  .دـنراد  رارق  ناهج  ییاـیرد  ياـه  هاگرذـگ  نیرت  ساـسح  ناـیم  رد  دـیدرت  نودـب  هناـیمرواخ  کـیژتارتسا  هاربآ  جـنپ 
(1) .دنهد یم  رارق  ریثأت  تحت  زین  ار  یلحاس  ياه  تلود  یسایس  عیاقو  هکلب  ییایرد ، يژتارتسا 

هژیو هب  یتسینویهـص ، میژر  تیدوجوم  مالعا  زا  سپ  هلـصافالب  لیئارـسا ، ناربهر  هک  دوبن  هبـساحم  نودب  یقافتا و  نادنچ  نیاربانب ،
هک يا  هنوگ  هب  دـندروآرد ؛ ذوفن  تحت  دوخ ، يژتارتسا  بیقعت  يارب  بولطم  بساـنم و  رتـسب  ناونع  هب  ار  هیکرت  ناریا و  روشک  ود 

، ود نآ  يداصتقا ، یسایس و  یتینما ، یتاعالطا ، یماظن ، فلتخم  ياهدادرارق  داقعنا  طابترا و  يرارقرب  زا  سپ 

.دندمآرد لیئارسا  دایقنا  تحت 

: تشون هراب  نیا  رد  نامز  نامه  رد  صتراه  یلیئارسا  هیرشن 

(2) .تخانش تیمسر  هب  ار  لیئارسا  هک  دوب  هیکرت  زا  سپ  یمالسا ، روشک  کی  رادمامز  نیمود  ناریا ]  ] هاش

.دوبن ناهنپ  يرما  لیئارسا ، يارب  روشک  ود  نیا  کیژتارتسا  تیمها  يور ، ره  هب 

: داد رارق  یسررب  دروم  تهج  دنچ  زا  ناوت  یم  ار  هیکرت  کیژتارتسا  تیمها 

.دنک یم  لصتم  هنایمرواخ  کیژتارتسا  هقطنم  هب  ار  اپورا  تسا و  هدش  عقاو  ایسآ  اپورا و  هراق  ود  نیب  یلپ  ناونع  هب  هیکرت  فلا - 

.تسا هدوزفا  هیکرت ]...[  تیمها  رب  هک  هدرک  داجیا  ار  یطیارش  ددعتم ، ياه  نارحب  هنایمرواخ و  هقطنم  رد  تفن  دوجو  ب - 

هژا يایرد  هب  هرمرم  يایرد  لنادراد و  رفسب و  ياه  هگنت  قیرط  زا  ار  هایس  يایرد  هک  تسا  يوحن  هب  هیکرت  ییایفارغج  تیعقوم  ج - 
تیزنارت ناونع  هب  هیکرت  .دیامن  یم  لصو  هنارتیدم  و 

84 ص :

تاعلاطم رتفد  ردیحریم ، هّرد  همجرت  اقیرفآ ، لامـش  هنایمرواخ و  یـسایس  يایفارغج  کیلب ، .چادـلارج  لدـسیارد و  ریادـسالآ  - . 1
ص 154. مراهچ 1374 ، پاچ  یللملا ، نیب  یسایس و 

.م خروم 25/3/1352ش/1971 صتراه ، یلیئارسا  هیرشن  - . 2
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زا رگید  یکی  زین   ]... [ وتان رد  هیکرت  تیوضع  .دـیامن  یم  افیا  ار  یمهم  شقن  زین  هنایمرواخ  ياهروشک  هب  اپورا  یفرـصم  ياـهالاک 
.تسا هقطنم  رد  روشک  نیا  تیمها  لماوع 

هتفرگ رارق  یقرـش  ياپورا  ياهروشک  دارکا و  قارع و  يزکرم ، يایـسآ  زاقفق و  ینارحب  قطانم  نایم  رد  رـضاح  لاـح  رد  هیکرت  د -
 ]...[. تسا

تسا هدومن  مهارف  عفانملا  كرتشم  ياهروشک  هب  یبرغ  ياهروشک  یـسرتسد  تهج  ار  يزاتمم  تیعقوم  ییایفارغج  ظاحل  زا  هیکرت 
]...[.

هک یندعم  داوم  .تسا  هدماین  لمع  هب  یفاک  يرادرب  هرهب  اه  نآ  زا  نونکات  هک  دـشاب  یم  ینغ  یندـعم  یعیبط و  عبانم  ياراد  هیکرت 
، هویج علق ، برس ، نهآ ، زا : دنترابع  دنوش  یم  دیلوت  هیکرت  رد 

(1) .تینگیل گنس و  لاغذ  ینتخوس ، داوم  روفلوس ، زنگنم ، مُرُک ،

يراجت و يداصتقا و  تیلاـعف  زا  يرایـسب  رد  هک  دـنراد  تنوکـس  هیکرت  رد  يدوهی  رازه  دودـح 25  دوش ، یم  هتفگ  هک  يروـط  هب 
.دنراد هدهع  هب  یساسا  شقن  مهس و  روشک  نآ  یتعنص  یکناب و  يدیلوت ، ياه  هزوح 

اب روشک  نآ  یتاعالطا  یـسایس و  طاـبترا  يرارقرب  رد  هیکرت  ياـه  يدوهی  هک  تسا  نیا  رب  هدـیقع  ار  ناـخروم  یـسایس و  ناـهاگآ 
سرام رد  ار  یتسینویهص  میژر  هک  دوب  هقطنم  ياهروشک  نیلوا  زا  هیکرت  هک  يا  هنوگ  هب  دنا ؛ هتشاد  یـساسا  رایـسب  شقن  لیئارـسا ،

هیکرت و رد  نکاس  ذوفن  يذ  نایدوهی  کمک  اب  دادـیور ، نیا  زا  سپ  هلـصافالب  تخانـش ، تیمـسر  هب  نیدرورف 1328ش ، 1949م /
.دش زاغآ  نیطسلف  هب  ناماس  نآ  نایدوهی  زا  يرامش  لاقتنا  يارب  شالت  لیئارسا ، اب  روشک  نآ  كرتشم  يراکمه 

هاشاضردمحم و هب  يا  همان  یط  لیئارسا ، تقو  ریزو  تسخن  نویروگ  نب  ناتسمز 1336 ، هیروف 1958 / رد 

ار لاس ،) نآ  هیئوژ  رد  قارع  ياتدوک  نامز و  نامه  رد  هیروس  رـصم و  تدـحو   ) هقطنم رد  تردـق  دـیدج  هنزاوم  یپویتا ، روتارپما 
يراـکمه وا  .درمـشرب  درک ، یم  دـیدهت  ار  هقطنم  برغ  رادـفرط  ياـهروشک  ریاـس  ندرا و  هـک  یتارطخ  داد و  رارق  یـسررب  دروـم 

ناریا لیئارسا و 

خساپ رد  هاش  .دش  نآ  شرتسگ  راتساوخ  داد و  رارق  شیاتس  دروم  دوب ) هدش  عورش  زا  شیپ  هک   ) ار

اب يراکمه  بوچراچ  داد  روتسد  تشاد و  مالعا  نویروگ  نب  تارظن  اب  ار  دوخ  لماک  تقفاوم 

85 ص :

ص 24. ، 1374 لوا ، پاچ  هجراخ ، روما  ترازو  تاراشتنا  پاچ و  هسسؤم  هیکرت ، یمساق ، رباص  - . 1
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(1) .دوش هداد  شرتسگ  تاعالطا  هلدابم  هنیمز  رد  هژیو  هب  لیئارسا 

دراد و یم  یمارگ  دوهی  تلم  لابق  رد  ار  یـشنماخه )  ) شوروک یـسایس  هرطاخ  هک  تشون  لیئارـسا  ریزو  تسخن  هب  خـساپ  رد  هاش 
(2) .دهد همادا  ار  شور  نیا  یناتساب  تنس  قبط  هک  تسا  لیام 

سردـنم ناندـع  اـب  تفر و  هیکرت  هب  هناـمرحم  لیئارـسا ، تقو  ریزو  تسخن  نویروگ  نب  رویرهش 1337 ، تسوگآ 1958 / رد 28 
قفاوت نآ  یط  هک  داد  ماجنا  یتارکاذم  هیکرت  تقو  ریزو  تسخن 

دییأت اب  لیئارسا ؛ زین  یپویتا و  ناریا و  لماش  هک  راوس » نامیپ   » ياه هقلح  لیمکت  بوچراچ  رد  يداصتقا  یـسایس -  نامیپ  کی  دش 
(3) .دوش داجیا  دوب ...، اکیرمآ 

لاس رد  هک  لیئارـسا  يادـص  باتک  رد  یتسینویهـص  میژر  قبـسا  هجراخ  روما  ریزو  تسینویهـص و  ياه  نیـسروئت  زا  یکی  ناـباابآ 
: تشون نینچ  دش  رشتنم  ندنل  رد   1959

ار هیکرت  لیئارسا  .دناد  یم  يا  هنایمرواخ  یتیوه  ياراد  ار  دوخ  هک  تسا  لیئارسا  قطنم  تحص  لیئارسا  هیکرت و  نایم  طباور  هلدابم 
هک تسانعم  نیا  هب  اتیاهن  نیا  تفای و  ماخ  داوم  ییاذـغ و  داوم  تفایرد  یتاـیح  عبنم  یتعنـص و  ياـهالاک  شورف  يارب  یمهم  رازاـب 

لیئارسا يارب  يرگید  ذفنم 

(4) .تسا هدش  هدوشگ  یبرع  يداصتقا  هرصاحم  نایاپ  هب  ندش  کیدزن  روظنم  هب 

.تفای اقترا  ترافس  حطس  هب  لاس 1961/1340 ، رد  لیئارسا  هیکرت و  طباور 

86 ص :

ص 286. يودهم ، گنشوه  اضرلادبع  - . 1
ص 97. ، 1380 لوا ، پاچ  هجراخ ، روما  ترازو  رشن  پاچ و  زکرم  نیطسلف ، تالوحت  ناریا و  یتیالو ، ربکا  یلع  - . 2

ص 234. یبرع ، هقطنم  رد  مسینویهص  يژتارتسا  - . 3
رد مسینویهص  يژتارتسا  زا : لقن  هب  . Abba Eban, Voice of Israel, London, Faber and Faber, 1959 . 1 - 4

ص 233. یبرع ، هقطنم 
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هیکرت ياه  يدوهی 

زین لیئارـسا و  اب  روشک  نیا  یماظن  يداصتقا و  یتاـعالطا ، یـسایس ، هطبار  داـجیا  رد  هیکرت  ياـه  يدوهی  شقن  ذوفن و  يور ، ره  هب 
لباقریغ تیمها ، زئاح  یساسا ، رایسب  نآ ، موادت  دیدشت و 

(1) .تسا یخیرات  هقباس  تمدق و  ياراد  لاح  نیع  رد  نامتک و 

ياه هقبط  هژیو  هب  هیکرت ، ياه  يدوهی  1327ش ، لاس 1948م / رد  لیئارسا  سیسأت  زا  سپ  دانسا ، اه و  هتشون  یـضعب  قبط  رب  هتبلا ،
.دندش لقتنم  یلاغشا  نیطسلف  هب  اهنآ ، ریقف  طسوتم و 

تـسیب دودـح  زا  سپ   ) يدالیم لهچ  ههد  رخاوا  رد  1306ش ، لاـس 1927م / رد  هیکرت  يدوهی  رازه  عومجم 80  زا  هک  يروـط  هب 
(2) .دنامن یقاب  رفن  رازه  زا 30  شیب  لاس ،)

لماع يریگ ، میمـصت  يراذگنوناق و  یـسایس ، لفاحم  اب  هدرتسگ  طابترا  ذوفن و  لیلد  هب  هیکرت  راد  هیامرـس  دنمتورث و  ياه  يدوهی 
.دنا هدوب  هقطنم ، رد  یتسینویهص ، میژر  اب  هیکرت  ییارگمه  رد  يرثؤم  مهم و  رایسب 

رد یهدنامزاس  رـصع  زاغآ  اب  لاس 1839  رد  دـنا ؛ هتـشون  هک  يروط  هب  هیکرت ، يدوهی  نادـنمتورث  تیلاعف  هقباس  هاگیاج و  هراـبرد 
ودنوماکود ماهاربا  ینامثع ،) يروتارپما   ) هیکرت تلود 

رایسب نارادکناب  زا  (3) و  قرش دلیچور  هباثم  هب  يو  .تفرگ  هدهع  هب  ار  هیکرت  نایدوهی  يربهر 

87 ص :

هدـش هیارا  هراب  نیا  رد  يدنتـسم  تاعالطا  اه ، همانعطق  اه و  شرازگ  هبناج  هس  یتاعالطا  سالجا  لصف  رد  رـضاح ، باتک  رد  - . 1
.تسا

لقن هب  ناتسبات 1373 . هرامش 1 ، لوا ، لاس  هنایمرواخ ، کیژتارتسا  تاعلاطم  یملع و  ياه  شهوژپ  زکرم  هنایمرواخ ، همانلصف  - . 2
ص 55-45. ، 1992 یناثلا ، نیرشت  قیثوتلا ، ثوحبلا و  هیجیتارتسالا و  تاساردلا  زکرم  هیکرت ، نوؤش  زا :

.اپورا گرزب  راد  هیامرس  - . 3
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(1) .دنک تیوقت  ...ار  دوخ  ناشیکمه  تیعقوم  ات  دیشوک  دوب و  دنمتورث 

هظحل ره  رد  ات  دـندرک  یم  هداـمآ  ار  دوخ  كرت  ناـیدوهی  ات 1980 ، ياه 1950  لاس  رد  اـقیقد  لیئارـسا و  تلود  سیـسأت  زا  سپ 
تـسد مهم  ياه  يراذگ  هیامرـس  هب  تدـم  نیا  رد  اهنآ  ور  نیا  زا  .دـننک  ترجاهم  لیئارـسا  هب  دـنزادنیب و  شود  رب  ار  دوخ  كاس 

رب نآ  رادقم  هک  یتایلام   ] تیدوجوم تایلام  .دوب  اهنآ  هب  قلعتم  هیکرت  یجاسن  تعنص  دصرد   80 داتفه ، ههد  رد  همه  نیا  اب  .دندزن 
شخب رد  اهنآ  رتشیب  هک  دش  بجوم  دـصرد ] اه 10  يدوهی  يارب  دـصرد و  ناناملـسم 5  يارب  .دش  یم  لوصو  دارفا  بهذم  ساسا 

.دندوب گنهاشیپ  اه  شخب  تاسسؤم و  عیانص و  زا  يرایسب  رد  نانچمه  نایدوهی  یخرب  اما  .دننک  يراذگ  هیامرس  لوقنم  ياه 

لیبموتا تعنص  ماگـشیپ  درک و  زاغآ  چُک »  » یتعنـص هورگ  رد  لاس 1944  رد  ار  دوخ  راک  هک  دوب  موحاـن  دراـنرب  دارفا  نیا  زا  یکی 
لاس 1956 رد  هک  نیلیپ  تربلآ  نینچمه  .دوب  هیکرت  رد  يزاس 

روداسیا طسوت  زین  تاغیلبت  یهگآ و  شخب  .دوب  روشک  نیا  رد  ییایمیش  عیانص  ماگشیپ  درک ، سیسأت  ار  کتایمیش »  » مان هب  یتکرش 
نیا دیرخ  دوب ، هدرک  سیـسأت  هیکرت  رد  لاس 1908  رد  يوسنارف  کی  هک  ار  یتاغیلبت  تکرـش  نتـسخن  يو  .دش  يراذگ  هیاپ  خورب 

.دوش یم  هدید  ینشور  هب  نآ  ریثأت  زین  نونکات  دوب و  روشک  نیا  یتاغیلبت  تکرش  اهنت  اه  لاس  تکرش 

تکرـش تسا و  هدرک  روشک  نیا  دراو  ار  یتاغیلبت  نیون  ياه  شور  دوش  یم  هدرمـش  هیکرت  تاغیلبت  ردپ  هک  نمیگآ  یلیا  نینچمه 
هـسسؤم زین  وکه  تربـلآ  یلاـتیو و  ناردارب  .دوش  یم  بوـسحم  یتاـغیلبت  ياـه  تکرـش  رداـم  هک  دراد  راـیتخا  رد  ار  سناژآاـنم » »

هک دراد  راـیتخا  رد  ار  پراـش  اـمرپ -  غیت  یلخاد  رازاـب  زا  دـصرد  زین 80  رگیربما  كاـج  .دـندرک .]...[  سیـسأت  ار  وکه  كاـشوپ 
.دوش یم  رداص  ناهج  رسارس  هب  نآ  تادیلوت 

هدز نیمخت  رفن  رازه  روشک 20  نیا  نایدوهی  دادعت  هک  دـیوگ  یم  هیکرت  نایدوهی  هفیاط  ینونک  عضو  دروم  رد  كرت  يدوهی  کی 
ییاه مان  رب  نوزفا  نینچمه  .دـننک  یم  يربارب  اـپورا  نادـنمتورث  اـب  هک  دراد  دوجو  دـنمتورث  رفن  رازه  اـهنآ 2  ناـیم  رد  دوش و  یم 

قاحسا یخمیک و  كاج  دننام :

زین يرتشیب  رامش  دنتسه ؛ هدش  هتخانش  ًالماک  هیکرت  یمومع  راکفا  يارب  هک  وکه  یلاتیو  نوتلا و 

.دنا تیلاعف  مرگرس  هتخانشان  تروص  هب 

یشورفوراد و تلاکو ، پاچ ، تراجت ، رد  دنا و  هتسباو  طسوتم  هقبط  هب  دارفا  ریاس 

ص:88

.عبنم نامه  - . 1
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هپتزگ یلشیش و  شالوترک و  هپت و  ترگ  قطانم  رد  اهنآ  رتشیب  .دنراد و  تیلاعف  هباشم  ياه  هفرح 

ياه لاس  رد  هک  هیکرت ]  ] يدوهی عیانـص  نابحاص  ناناگرزاب و  رـضاح ، نرق  داتـشه  ههد  رد  .دنتـسه ]...[  نکاس  لوبناتـسا  رهـش  زا 
، حراک زیزع  نوتلا و  قاحسا  زا  ناوت  یم  هنیمز  نیا  رد  .دندمآرب  دوخ  ندرک  حرطم  یپ  رد  دننامب ، هتخانشان  ات  دندیـشوک  یم  شیپ 
هب دوخ  نتخاس  حرطم  اب  نوتلا  قاحسا  .درب  مان  ولیفورپ »  » یتعنص هورگ  سسؤم  یخمیک  كاج  و  وگرالآ »  » یتعنص هورگ  راذگناینب 

راک نیا  اب  درک و  میسرت  هدمع  ناگرزاب  کی  زا  يداعریغ  يا  هرهچ  تارکومد  لایسوس  کی  ناونع 

تیعمج و اه  هد  رد  هک  یبصاـنم  اـب  مه  حراـک  زیزع  .دـنک  اـفیا  هیکرت  یللملا  نیب  طـباور  زا  يرایـسب  رد  ار  یجناـیم  شقن  تسناوت 
تاعوبطم اب  بولطم  دروخرب  نشور و  عضاوم  نتشاد  هب  هیکرت ، یهورگ  ياه  هناسر  يارب  یبلاطم  نتشون  تشاد و  هدهع  هب  نامزاس 

.دش هتخانش 

هعماـج رادـفرط  كرت  ياـه  ناـمزاس  نیرترثؤـم  زا  یکی  زکرم  نیا  .درک  يراذـگ  هیاـپ  ار  يداـصتقا  هعـسوت  زکرم  یخمیک  كاـج 
ياه تیقفوم  زین  یخمیک  كاج  رسپ  یخمیک  يوج  .تساپورا 

.تسا هتشاد  شقن  هیکرت  يژولونکت  زکرم   » سیسأت رد  یخمیک  هداوناخ  نینچمه  .تسا  هتشاد  نوگانوگ  ياه  نمجنا  رد  یهباشم 

قاحسا ریبعت  هب  يریگمـشچ -  كرحت  يداصتقا  ياه  هنیمز  رد  یعامتجا  ياه  تیلاعف  رب  هوالع  داتـشه  ههد  رد  هیکرت  ياه  يدوهی 
يور لوقنمریغ  ياـه  يراذـگ  هیامرـس  هب  دوخ ، ياهدـیدرت  ندرک  اـهر  اـب  ههد ، نیا  رد  ناـنآ  اریز  دـنداد ؛ ناـشن  دوخ  زا  نوـتلا - 

(1) .دندروآ

زا سپ  هک  ییاه  يدوهی  .دـنا  هدرک  اـفیا  هنیمز  نیا  رد  ار  دوخ  شقن  یبوخ  هب  نونکاـت  هیکرت ، يدوهی  ناراد  هیامرـس  نادـنمتورث و 
يراذگ هیامرس  هب  دندنام و  یقاب  هیکرت  رد  لیئارسا  سیسأت 

روضح یغابد  همکچ و  رتچ ، ریرح ، تمیقنارگ ، ياه  باروج  وچوئاک و  هچراپ و  تعنص  رد  لاس 1942  رد  دندروآ ، يور  یتعنص 
.دنتشاد يا  هدرتسگ 

همه .تشاد  قلعت  نایدوهی  هب  اسروب  رد  یفابریرح  هناـخراک  لوبناتسا و 12  رد  یناریتشک  تکرـش  کی  مود ، یناهج  گنج  زا  سپ 
.دندوب یکتم   [ سنایلآ  ] دوهی یناهج  هیداحتا  هب  اه  تکرش  نیا 

هراشا ریز  یماسا  هب  ناوت  یم  هلمج  زا  هیکرت ، زورما  ذوفن  يذ  گرزب و  ناراد  هیامرس  رگید  زا 

: دنراد لیئارسا  هیکرت و  طباور  رد  یمهم  شقن  هک  درک 
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ببـس هب  رتشیب  وا  تیفورعم  .تسا  هدحتم  تالایا  هسنارف و  رد  کناب  دنچ  بحاص  گرزب و  ناراد  هیامرـس  زا  يوص ، قآ  لوریا  - 1
.تسا یتسینویهص  ياه  تیلاعف  رد  تکرش  زین  هدربمان و  زا  اپورا  يدوهی  راد  هیامرس  دلیچور ، ینابیتشپ 

.تسا لاس 2000  يدوهی  زکرم  سیئر  یخمیک ، كاج  هب  قلعتم  تکرش  نیا  ولیفورپ ؛ تکرش  - 2

يوج .تسا  کیدـنورگ  تکرـش  بحاـص  درب و  یم  رـسب  سیئوـس  رد  هک  يدوـهی  يا  هداوناـخ  تیردـنامک ؛ ناـهیج  هداوناـخ  - 3
.تسا رگید  تکرش  شش  ياراد  ییاهنت  هب  دوخ  دراد ، هنامیمص  طباور  هداوناخ  نیا  اب  هک  یخمیک ) رسپ   ) یخمیک

یقیسوم ینویزیولت ، تادیلوت  تاسـسؤم  بحاص  هک  تسا  رادروخرب  يدوهی  یلام  هورگ  کی  تیامح  زا  نوکیتریا ؛ رینم  دمحا  - 4
.تسا هدحتم  تالایا  رد  ییامنیس  و 

.دنتـسه طبترم  ناهج  تیدوهی  یلام  لـفاحم  اـب  هدوب و  . Show T.V ینویزیولت هکبـش  رادماهـس  هریدـم و  تأیه  وضع  دارفا  نیا 
.تسا هورگ  نیا  وضع  نیرتمهم  يوص  قآ  لوریا 

اب ( 1990  ) سراف جـیلخ  گنج  زا  سپ  T.V. Show ینویزیولت هکبـش  هیکرت ، یلم  تینما  ياروش  هب  کـیدزن  عـبنم  کـی  هتفگ  هب 
(1) .تسا هدش  داجیا  هیکرت  یتاغیلبت  ياه  تیلاعف  يارب  دوهی  یلام  لفاحم  اکیرمآ و  هدرتسگ  ياه  شالت 

يراذـگ هیامرـس  روشک  نیا  رد  رالد  اهدرایلیم  زین  یتسینویهـص  میژر  یجراخ ، اـی  هیکرت و  يدوهی  گرزب  ناراد  هیامرـس  راـنک  رد 
.تسا هدرک 

هماـنزور اـب  وگو  تفگ  رد  1380ش ]  ] شیپ يدـنچ  لیئارـسا ، ریزو  تسخن  نوراش  لـیرآ  يداـصتقا  روما  رواـشم  نیـسرگ  ساـنیا 
رد دوجوم  تاسسؤم  اه و  تکرش  هلیسو  هب  لیئارسا  تفگ : دوش ، یم  رشتنم  ناملآ  نیلرب  رد  یکرت  نابز  هب  هک  هیکرت  دازآ  تسایس 

رد رالد  درایلیم  کی  هیکرت 

.تسا هدرک  يراذگ  هیامرس  روشک  نیا  یقرش  بونج  رد  یناسر  بآ  هژورپ 

شـش هدـنیآ  لاس  ود  رد  لیئارـسا  هک  درک  فارتعا  لاس 1380ش ، هاـم  دادرم  رد  لیئارـسا  هیکرت -  راـک  هتیمک  سیئر  ناری  دـناوگ 
یقرش بونج  هژورپ  رد  لاس 1374 ، زا  یلیئارسا  هسسؤم  تکرش و  .درک 67  دهاوخ  ارجا  هیکرت  رد  یناسر  بآ  يزرواشک و  هژورپ 

هژورپ هب  موسوم  هیکرت ،

تاگونم هناخدور  لحاس  رانک  ياه  نیمز  دیرخ  هب  مادقا  یتح  زاغآ و  ار  دوخ  تیلاعف  لگنج 

90 ص :
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ار هیکرت  تاگونم  هناخدور  بآ  نیـشن ، يدوهی  ياـه  كرهـش  زاـین  دروم  بآ  نیمأـت  يارب  دـنراد  رظن  رد  اـه  یلیئارـسا  .دـنا  هدرک 
(1) .دننک يرادیرخ 

بجوم هیکرت  رد  اه  یلیئارـسا  ییالط  تیعقوم  لیئارـسا ، هیکرت و  طباور  ناسانـشراک  نارگـشهوژپ و  یـسایس و  ناهاگآ  هدـیقع  هب 
، ینونک نارود  رد  هژیو  هب  ریخا ، ههد  دنچ  یط  یتسینویهـص ، میژر  اب  اراکنآ  یماظن  یتینما و  یتاعالطا ، يراکمه  طابترا و  میکحت 

.تسا هدوب 

زا زین  ار  هام 1374  نمهب  هیروف 1996 / رد 23  ویوآ  لت  اراکنآ و  نایم  یتاعالطا  یتینما و  همانقفاوت  ناصصختم ، ناسانـشراک و  نیا 
فادـها يارب  هاگتـسیا  کـی  ناونع  هب  هیکرت  زا  یباـیزرا و  هقطنم  رد  مسینویهـص  يژتارتسا  ياتـسار  رد  ار  نآ  یـسررب و  هیواز  نیا 

دای یتسینویهص 

.دنا هدرک 

: تشون نامز  نآ  رد  ندنل  پاچ  تایحلا  نابز  یبرع  هیرشن 

يامنرود دنک  یم  شالت  نتگنشاو  هک  یمظن  .دور  یم  رامش  هب  يا  هنایمرواخ  نیون  مظن  يوس  هب  یلیئارـسا  یتفرـشیپ  همانقفاوت  نیا 
(2) .دهن انب  ار  نآ  یتینما  يداصتقا و  ياه  هیاپ  نوتس و  دنک و  صخشم  ار  نآ 

: تشون یتینما  یتاعالطا -  همانقفاوت  نیا  هرابرد  ندنل  پاچ  تسیا  لدیم  نابز  یسیلگنا  هیرشن 

هب لیئارـسا  هـیکرت و  نـیب  یتاـعالطا  يراـکمه  هماـنقفاوت  هـیکرت -  شترا  داتــس  یهدـنامرف  نیــشناج  ریب -  کـیوس  هـتفگ  هـب  اـنب 
ورملق زا  هدافتسا  اب  داد  دهاوخ  هزاجا   [ داسوم یسوساج  سیورـس   ] لیئارـسا یتینما  ياوق  و  لیئارـسا ) یعافد  ياهورین   ) فا.يد.يآ

هـسسؤم رد  كرت  ماـقم  نیا  .دـنک  يروآ  عـمج  یکینورتـکلا  تاـعالطا  دزادرپـب و  عمـس  قارتـسا  هب  هیروـس  ناریا و  هراـبرد  هیکرت 
، یتاعالطا يراکمه  رب  هوالع  .ناریا  دعب  دوب و  هیروس  لیئارسا ، هیلوا  فده  تفگ : نتگنشاو  یتاقیقحت 

، یقرش بونج  ياهزرم  رد  رقتسم  هیکرت ، نازابرس  زیهجت  شزومآ و  رد  لیئارسا  یعافد  ياهورین 

هک صترآه »  » همانزور هتشون  هب  .درک  دهاوخ  کمک  هیکرت  هب  هیروس ، ناریا و  قارع ، ياهزرم  ینعی 

راـب تشه  لاـس ، رد  هک  تـسا  هدـش  دـیق  هـیکرت  لیئارـسا و  ياـهورین  نـیب  يراـکمه  هماـنقفاوت  رد  دوـش  یم  رـشتنم  وـیوآ  لـت  رد 
ناکسا رگید  روشک  ياه  هاگدورف  رد  نامأوت  فرط ، ود  ره  یماظن  ياهامیپاوه 

91 ص :

.رخآ ص  خروم 21/5/1380 ، یمالسا ، يروهمج  همانزور  - . 1
لـیروآ 1996/  25 ندـنل ، پاـچ  یفـصآ ، اضردـمحم  همجرت  تاـیحلا ، ناـنبل ، زا  هـیکرت  روـما  سانـشراک  نیدـلارون  دـمحم  - . 2
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تشهبیدرا 1375.

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 124 

http://www.ghaemiyeh.com


همانزور نیا  رظن  قبط  .دنهد  ماجنا  كرتشم  تانیرمت  دننک و  هلدابم  مه  اب  ییامیپاوه  همدخ  دنبای ،

رد .دـننک  داجیا  تاقیقحت  کیژتارتسا و  یبایزرا  يارب  كرتشم  داـهن  کـی  دـنا ، هدرک  قفاوت  نینچمه  لیئارـسا  هیکرت و  یلیئارـسا ،
يراکمه هنیمز  رد  همانقفاوت  کـی  دـنک ؛ یم  يریگ  هجیتن  صترآـه  هماـنزور  .تسویپ  دـهاوخ  داـهن  نیا  هب  مه  ندرا  يدـعب  هلحرم 

(1) .داد دنهاوخ  ماجنا  كرتشم  تانیرمت  هنارتیدم ، رد  لیئارسا  هیکرت و  ییایرد  يورین  تسا و  هدیسر  اضما  هب  زین  ییایرد 

تحت كاواس ، هیکرت و  یتاعالطا  سیورس  داسوم و  نیشیپ  طابترا  يراکمه و  دادتما  اتسار و  رد  ار  اه  يراکمه  نیا  ناسانـشراک ،
زا سپ  هک  دندقتعم  هدرک و  یبایزرا  رس » هس  هزین   » مان

رد هصیقن ؛ نیا  ناربج  روظنم  هب  اه  یلیئارسا  كاواس ، فذح  ناریا و  رد  یهاشنهاش  ماظن  طوقس 

دیدشت و هنیمز  نیا  رد  ار  هیکرت  يراکمه  شقن و  نازیم  لیئارسا ، ینوماریپ  يژتارتسا  ریسم 

.دنا هداد  شیازفا  هعسوت و  زین  تیوقت و 

92 ص :

تاعوبطم یسررب  رد  جردنم  دادرخ 1375 . نئوژ 1996 / ناتـسلگنا ، پاچ  هداز ، یلق  رباص  همجرت  تسیا ، لدیم  دیربیوف ، رتیپ  - . 1
.یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  یجراخ ، ياه  هناسر  تاعوبطم و  لک  هرادا  هرامش 231 ، هام 1375 ، دادرم  ناهج ،
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هبناج هس  یتاعالطا  يراکمه 

هیکرت و رد  لیئارـسا  یتاعالطا  ياه  سیورـس  اه و  نوناک  اـی  یـسایس و  ياـه  هورگ  صاخـشا و  ذوفن  روضح و  طـسب  يور ، ره  هب 
رد روـشک ، ود  نآ  میقم  ياـه  يدوـهی  روـضح  زا  يریگ  هرهب  قـیرط  زا  هچ  اـه و  تلود  نـیب  طـباور  يرارقرب  قـیرط  زا  هـچ  ناریا ،

طیارش اه و  هنیمز  عومجم 

نیا اب  نامزمه  یتسینویهـص ، میژر  .تخاـس  مهارف  روشک  ود  نیا  رد  مسینویهـص  يا  هقطنم  ياـه  هماـنرب  فادـها و  يارجا  يارب  ار 
تیلاعف روتـسد  رد  يدـج  روط  هب  ار  يولهپ  ناریا  هیکرت و  لیئارـسا ، یتاعالطا  ياه  سیورـس  هبناج  هس  يراکمه  حرط  تادـیهمت ،

، ینامیپ نینچ  داقعنا  اب  يّرس ، لاح  نیع  رد  یمسر و  لکتورپ  کی  ساسا  رب  تسناوت  هک  اجنآ  ات  .داد  رارق  دوخ  ياه 

هزوح رد  میژر  نآ  ینوماریپ  يژتارتسا  بیقعت  رب  ینبم  لیئارـسا ، فادها  بوچراهچ  رد  ار ، روبزم  تلود  هس  یتاعالطا  ياه  شالت 
یهدنامزاس اقیرفآ ، ات  یبرع  هنایمرواخ  ییایفارغج  ياه 

.دریگ تمدخ  هب  هدرک و  زکرمتم  و 

يرـس کی  يانبم  رب  دـندوب  هدـش  دـهعتم  فظوم و  هیکرت  يولهپ و  ناریا  یتاعالطا  ياه  سیورـس  هبناج ، هس  ناـمیپ  نیا  ساـسا  رب 
یـسوساج و ياه  شالت  ناوت و  همه  لیئارـسا ، هدـش  هتکید  رظن و  دروم  ياه  حرط  بلاق  رد  هدـش  نییعت  تاررقم  لوصا و  دـعاوق ،

نیا .دـنریگ  راـک  هب  نیطـسلف  صوصخ  هب  و  ناناملـسم ، ناـمرآ  هیلع  هقطنم و  یبرع  یمالـسا و  ياـهروشک  هیلع  ار  دوخ  یتاـعالطا 
يانبم رب  ات  تخاس  یم  دهعتم  فظوم و  ار  هیکرت  یهاشنهاش و  ناریا  روشک  ود  نامیپ 

، لیابق کیرحت  لالخا ، اب  دـندرک ) یم  نیودـت  یحارط و  ار  اه  نآ  اه  تسینویهـص  عقاو  رد  هک   ) هراشا دروم  هبناج  هس  ياهدادرارق 
لماوع نارومأم و  قیرط  زا  یلحم و  فیاوط  و  اه ، هورگ 

یبرع یمالسا و  ياهروشک  لخاد  رد  ار  یسایس  یعامتجا و  یمارآان  شاشتغا و  هنوگره  دوخ ،
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یتح هیکرت و  ناریا و  لثم  ییاهروشک  يارب  مسینومک  يوروش و  رطخ  ییامن  گرزب  اب  اه  تسینویهص  .دننزب  نماد  لیئارـسا  عفن  هب 
تلاخد هب  راداو  لیئارـسا ، یتاعالطا  سیورـس  اب  هارمه  ار  هیکرت  يولهپ و  ناریا  یتاعالطا  ياه  سیورـس  یمالـسا ، کـلامم  رگید 

روما رد  ناهنپ  ياه 

، رـصم هیروس ، ندرا ، سراف ، جـیلخ  هیـشاح  ياهروشک  تیوک ، قارع ، ناتـسبرع ، ات  ناتـسکاپ  زا  یبرع ، فلتخم  ياهروشک  یلخاد 
نیا ذوفن  روضح و  .دندرک  یم  اقیرفآ  یتح  هنایمرواخ و  هقطنم  ياهروشک  رگید  یـضعب  ادناگوا و  اینک ، یلاموس ، یپویتا ، نادوس ،

یمیدق ياه  حرط  فیدر  رد  دننک  یم  یگدنز  هیروس  و  قارع ، هیکرت ، ناریا ، نیب  عیـسو  يا  هقطنم  هک  اهدرُک  نایم  رد  اه  سیورس 
قطانم نآ  رد  یناسآ  هب  ار  دوخ  يژتارتسا  یهاشنهاش ، ناریا  هیکرت و  یتاـعالطا  سیورـس  کـمک  اـب  دوب  هتـسناوت  هک  دوب  لیئارـسا 

ناریا یتاعالطا  سیورس  ود  .دنک  بیقعت 

يراکمه ياه  لکتورپ  بوچراهچ  رد  یـششوک  شالت و  هنوگ  چـیه  زا  یتاعالطا  هبناج  هس  نامیپ  قبط  رب  زین  هیکرت  یهاـشنهاش و 
عقاوم یخرب  رد  هیکرت ، یهاشنهاش و  ناریا  یتاعالطا  سیورس  ود  .دندرک  یمن  یهاتوک  مسینویهـص  نامرآ  تمدخ  رد  هراشا  دروم 

اپ ریز  زین  ار  دوخ  روشک  یلم  عفانم  یسایس و  تحلصم  یتح  هک  دنتفرگ  یم  رارق  لیئارسا  عماطم  ریسم  رد  نانچ 

نامزاس زا  هدنام  اج  هب  دانسا  .دندومن  یم  لمعلا  سکع  هب  راداو  ار  هقطنم  یبرع  یمالسا و  ياه  تلود  اهروشک و  و  دنتشاذگ ، یم 
شرازگ اه و  سنارفنک  اه ، تسـشن  هبناج ، هس  يراکمه  نیا  هرابرد  كاواس  هب  موسوم  یهاشنهاش ، ناریا  روشک  تینما  تاعالطا و 

نکمم هچرگا  تاعالطا  نیا  .دهد  یم  هیارا  ناگدنناوخ  هب  یتمیق  يذ  تاعالطا  نآ ، ياه  هتیمک  یلخاد  ياه 

هب نکیل  دشابن ، رادروخرب  یفاک  ماجسنا  زا  یخیرات ، یتح  ییاوتحم و  یعوضوم ، ظاحل  هب  تسا 

دولآزمر ياه  تایلمع  ياشفا  و  هزوح ، نیا  رد  رصاعم  خیرات  هدرپ  ِسَپ  رارسا  ییوگزاب  لیلد 

هب .تسا  هجوت  لباق  دـیدج و  رایـسب  يولهپ ، ناریا  هیکرت و  ياه  تلود  نتفرگ  تمدـخ  اب  هژیو  هب  مالـسا ، ناهج  رد  اه  تسینویهص 
زا يا  هبعـش  هباـثم  هب  هیکرت  يوـلهپ و  ناریا  یتاـعالطا  ياـه  سیورـس  دـنیب ، یم  ینـشور  هب  بطاـخم  هک  هیواز ، نـیا  زا  صوـصخ 

مسینویهص نامرآ  عماطم و  تمدخ  رد  ًالماک  یمالسا  ياه  تلم  کلامم و  نایم  رد  اه  یلیئارسا  یتاعالطا  سیورس 

اهروشک نیا  دوخ  یلخاد  لیاسم  رد  لیئارسا  تلاخد  هدافتساءوس و  مدع  يانعم  هب  ثحابم  نیا  هتبلا  .دنا  هدرک  مادقا  لمع و  یناهج 
مدرم نیمزرـس و  ای  يولهپ و  هرود  رد  ناریا  مدرم  نیمزرـس و  هبناج ، هس  یتاـعالطا  يراـکمه  نیا  مغر  یلع  رگید ، ناـیب  هب  .تسین 

نیا هیاس  رد  هیکرت ،
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لقتسم و روط  هب  هچ  ار  دوخ  ضارغا  اه  تسینویهص  هکلب  دنتفرگ ، یمن  رارق  نما  هیـشاح  رد  یتاعالطا ، ياه  طابترا  اه و  يراکمه 
لابند زین  روشک  ود  نیا  لخاد  رد  یتاعالطا ، یـسایس و  دولآزمر  تاهیجوت  اهدنفرت و  اب  اما  سیورـس ، ود  نیا  يراکمه  اب  یتح  هچ 

، لاثم يارب  .دندرک  یم 

رد اه  نآ  یتاعالطا  سیورس  اه و  تسینویهـص  ناهنپ  تلاخد  هرابرد  یتسینویهـص  میژر  یتاعالطا  ناسوساج  رَـس  زا  یکی  فارتعا 
.تسا زیگنارب  لمأت  یندناوخ و  یهاشنهاش  هرود  ناریا 

، يداـصتقا یـسایس ، تیلاـعف  اـه  لاـس  زا  سپ  اـه ، تسینویهـص  یتاـعالطا  یـسایس و  هتـشکراک  نارومأـم  زا   (1) يدورمین بوقعی 
تنایخ تایانج و  هرتسگ  قمع و  هرابرد  یلیئارسا ، راگن  همانزور  کی  اب  ییوگو  تفگ  رد  يولهپ ، ناریا  رد  یتاعالطا  یـسوساج و 

ناریا رد  اه  تسینویهص  ياه 

: تسا هتفگ 

یهاوخ تشحو  يونـش ، یم  هچنآ  زا  يوش ، هاگآ  میا ، هداد  ماجنا  نارهت  رد  ام  هک  ییاهراک  زا  هک  دنهد  هزاجا  وت  هب  زور  کی  رگا 
(2) .ینک روصت  ار  نآ  یناوت  یمن  یتح  .درک 

لیئارسا ینوماریپ  يژتارتسا  بیقعت  ریسم  رد  هبناج ، هس  یتاعالطا  نامیپ  تیمها  هرابرد  لاس 1356 ، رد  زین  یتسینویهص  هیرشن  کی 
: تشون

نآ نتـشون  رد  هنامرحم  بلاـطم  رارـسا و  هکنیا  نودـب  .دـیآرد  ریرحت  هتـشر  هب  لیئارـسا  یـسایس  خـیرات  هک  دیـسر  دـهاوخ  يزور 
نامیپ  ) نیا هک  دش  دهاوخ  مولعم  تقو  نآ  دنیامن و  داجیا  یتمحازم 

ص:95

داسوم یسوساج  ياه  هکبش  ناراذگناینب  زا  لیئارسا و  یماظن  تاعالطا  نامزاس  نیشیپ  رـسفا  نویـص ، دنزرف  يدورمین  بوقعی  - . 1
ایند هب  سدقملا  تیب  رد  یقارع  يدوهی  هداوناخ  کی  رد  لاس 1936م ، رد  وا  .دوب  سراف  جیلخ  ياه  نیشن  خیـش  قارع و  ناریا و  رد 

، لیئارسا تلود  رد  يدعب  هیاپدنلب  تیصخش  شا و  یکدوک  نارود  تسود  نوان  قاحسا  قافتا  هب  ياه 1947-1940  لاس  رد  .دمآ 
هورگ یبرع  هبعـش  وـضع  یناوـج  رد  تشاد و  لاغتـشا  نیطـسلف  ناناملـسم  هیلع  یتـسیرورت  ياـه  تیلاـعف  هـب  اـناگاه »  » ناـمزاس رد 
دراو هیکرت  زرم  قیرط  زا  خیرات 30/10/1334ش ، رد  راب  نیتسخن  يارب  يدورمین  ارهاظ  دوجوم ، دانـسا  قبط  .دش  خاملاپ  یتسیرورت 

كاواس اب  يولهپ  اضردمحم  دـییأت  زوجم و  اب  وا  .دـیدرگ  نارهت  رد  دوهی » سناژآ   » تنواعم يدـصتم  یمـسر  روط  هب  دـش و  ناریا 
لیدبت رد  یمهم  شقن  لاس 1348ش ، ات  كاواس ، اب  نوتیز » سیورـس   » داسوم طـبار  ناونع  هب  يدورمین  بوقعی  .درک  رارقرب  هطبار 
تیاده اب  يو  .دوبن  دودحم  یتاعالطا  یسوساج و  هصرع  رد  وا  ياه  تیلاعف  .درک  افیا  لیئارسا  یتاعالطا  نامزاس  هدئاز  هب  كاواس 

.دوب زین  يداصتقا  یگنهرف و  ياه  هصرع  رد  يا  هدـیچیپ  ياه  حرط  يرجم  رتروپیر  روپاش  اـب  يراـکمه  رد  دـلیچور و  روتکیو  درل 
هداد یم  روبع  ناریا  ياهزرم  زا  ار  دوخ  يّرس  ياه  هلومحم  داسوم  تیامح  اب  يولهپ  تنطلـس  ياه  هام  نیرخآ  ات  يدورمین  بوقعی 
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يدورمین و طـسوت  هک  تسا  هدوب  يا  هقیتـع  ءایـشا  یناتـساب و  راـثآ  اـه ، هلومحم  نیا  زا  یمیظع  شخب  دوـجوم ، دانـسا  قـبط  .تسا 
طوقـس روهظ و  زین  لوا و  ج  تسودرف ، نیـسح  قباس  دبـشترا  تارطاخ  .تفر  یم  تقرـس  هب  ناریا  زا  لیئارـسا  یـسوساج  سیورس 

صص 135-134. ناریا ، رد  یتسینویهص  يدوهی و  ياه  نامزاس  زین  صص 126-125 . مود ، ج  يولهپ ، تنطلس 
ص 166. نروبکاک ، - . 2
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(1) .تسا هدوب  دیفم  لیئارسا  يارب  دح  هچ  ات  ینوماریپ )

ياضف نوهرم  یمالـسا ، ياهروشک  یـضعب  یتاعالطا  یـسایس و  هاگتـسد  رد  ار  دوخ  ذوفن  زا  يا  هدمع  شخب  اه  تسینویهـص  هتبلا 
هیاپدنلب تاماقم  نارـس و  نایم  رد  فلتخم  قرط  زا  دوخ  اه  نآ  هک  دنناد  یم  يدرف  هب  رـصحنم  یناور  طیارـش  روآ و  بعر  یـسایس 

یتموکح ياه  هاگتسد 

ایقنا تحت  یناور  یسایس و  هبنج  زا  ار  اه  نآ  قیرط  نیا  زا  .دندروآ و  یم  دوجو  هب  اهروشک  نیا 

: دنا هتشون  هراب  نیا  رد  .دندروآ  یمرد  دوخ 

تالایا رد  نایدوهی  يراج  ذوفن  دـهدب : دوخ  ناتـسود  هب  يرتدنمـشزرا  هداـعلا  قوف  زیچ  تسناوت  یم  یتح  لیئارـسا  هاـش ، مشچ  رد 
(2) .ناهج رسارس  عقاو  رد  هدحتم و 

یناریادض هلاقم  رگا  هنوگچ  هک  دروآ  یم  دای  هب   [ لیئارـسا یتاعالطا  سیورـس  هیاپدـنلب  تاماقم  زا   ] (3)( یخمیک  ) یچمیک دیوید 
نینچ کی  دیراذگ  یم  روطچ  تفگ ، یم  دناوخ و  یم  ارف  ار  ام  هاش  دش ، یم  پاچ  اپورا  یتح  ای  هدحتم و  تالایا  همانزور  کی  رد 

شالت هدوهیب  ام  .دنهد  ماجنا  ییاهراک 

یم رکف  مدرم  هک  روط  نآ  تسین و  ام  لرتنک  ریز  ناهج  تاعوبطم  همه  هک  میدرک  یم  راهظا  میهانگ و  یب  مینک  تباث  میدرک ، یم 
.میرادن تسد  رد  ار  ایند  ياه  کناب  رایتخا  دننک ،

اب لیئارـسا ]  ] یماظن تاـعالطا  سیئر  ناونع  هب  ًـالبق  تسا و  لیئارـسا  روهمج  سیئر  1991م/1380ش ]  ] کـنیا هک  گوزتره  مییح 
هک دنک  یم  اعدا  تسا ، هتشاد  يدایز  ياهدروخرب  ناریا  قباس  هاش 
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یگدنیامن هجراخ ، روما  ترازو  یناگیاب  خروم 8/10/2536[1356 ،] رموا ، همانزور  زا : لـقن  هب  ص 102 ؛ یتیـالو ، ربکا  یلع  - . 1
لاس 1357-1356. ویوآ ، لت  رد  ناریا 

.نروبکاک - . 2
رد وا  .دـنا  هدروآ  رامـش  هب  داسوم  رد  هتفای  شرورپ  یتاعالطا  نارومأم  نیرتروآ  سرت  زا  یکی  ار  یخمیک  اـی  یچمیک  دـیوید  - . 3

هتفای لالقتـسا  هزات  ياه  تلود  نورد  هب  ذوفن  تایلمع  یتسرپرـس  نامزاس  نیا  ییاقیرفآ  شخب  رد  تسویپ و  داـسوم  هب  ههد 1950 
وا .دوب  ههد 1960  رد  قارع  يزکرم  تلود  هیلع  مایق  يارب  اهدرُک  کیرحت  وا  ياه  تیلاـعف  رگید  زا  .تشاد  هدـهع  هب  ار  ییاـقیرفآ 

تسایر تمـس  هب  شباصتنا  مدع  زا  یـشان  یتحاران  لیلد  هب  اما  دوب ؛ نامزاس  نیا  نواعم  داسوم ، رد  دوخ  تیلاعف  نارود  نیرخآ  رد 
لاس 1985 رد  یچمیک  .داد  تیاضر  هجراخ  روما  ترازو  رد  یلکریدم  تسپ  هب  كرت و  ار  نامزاس  نآ  روبزم ، یتاعالطا  سیورس 

هدـنیامن اکیرمآ ، رد  ناگیر  دـلانور  يروهمج  تسایر  هرود  ود  یط  لاس 1988 ، رد  نکیل  تشاذـگ ؛ رانک  ار  یتلود  ياه  تیلاـعف 
زا یکی  گربـنزیآ  اـیمهن  لوئاـش  یگدـنیامن  ریخا  ياـه  لاـس  رد  هدربماـن  دوش  یم  هتفگ  .دوب  يزکرم  ياـکیرمآ  روما  رد  لیئارـسا 
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(1) .تشادنپ یم  نتگنشاو  اب  یطبار  هباثم  هب  ار  یلیئارسا  درف  ره  ناریا ،] هاش   ] يو

یتح كاواس و  ياسؤر  ای  هاشاضردمحم  صخش  رب  مکاح  یناور  طیارش  بعر و  نیا 

رییغت اه  تسینویهص  عفن  هب  ار  روما  دنور  هیکرت ، روشک  رد  رظن  دروم  ياسؤر  نارادمتلود و 

روشک رد  تسینویهـص  نارومأم  ناسوساج و  لیئارـسا و  ياه  تیانج  اه و  تنایخ  لابق  رد  تاماقم ، ماکح و  لیبق  نیا  اریز  .داد  یم 
هک دوب  يزبس  غارچ  دوخ  نیا  دندرک و  یم  هشیپ  توکس  یصخش ، ياه  تساوخ  يرـس  کی  هب  یبایتسد  عمط  هب  ناشدوخ ، هناخ  و 

ات درک  یم  راداو  ار  اه  یلیئارسا 

اه تسینویهـص  عفانم  هک  هنوگ  نآ  ار  اه  نآ  هعومجمریز  نامزاس  اـه و  هناـخ  ترازو  اـهداهن ، تاـماقم ، رتشیب  هچره  یخاتـسگ  اـب 
.دنشودب درک  یم  اضتقا 

97 ص :

ص 164. عبنم ، نامه  - . 1
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هبناج هس  یتاعالطا  ياهرانیمس  اهاروش و  اه ، هتیمک 

ییاه همانرب  فیاظو و  حرـش  یتالیکـشت ، راتخاس  زا  یهاشنهاش ، ناریا  هیکرت و  لیئارـسا ، یتاعالطا  ياه  سیورـس  هبناج  هس  نامیپ 
ياه قفاوت  اه و  تسشن  یط  شیپ ، زا  هک  دوب  رادروخرب 

.دوب هدش  بیوصت  نیودت و  یحارط و  روبزم  سیورس  هس  نالوؤسم  تاماقم و  یسانشراک 

تسشن هک  دندوب  فرط  هس  ناگدنیامن  زا  لکشتم  صوصخم  هتیمک  کی  ياراد  هراشا  دروم  هناگ  هس  ياه  سیورـس  ساسا ، نیا  رب 
رب مه  نآ  هک  تشاد  رارق  هبناج  هس  سنارفنک  ای  اروش  نآ ، رانک  رد  .دـش  یم  لابند  صاخ  هماـنرب  یناـمز و  لودـج  قبط  نآ ، ياـه 

.درک یم  مالعا  سیورس  هس  نارس  هب  ار  دوخ  شرازگ  راک و  روتسد  رازگرب و  هداعلا  قوف  تروص  هب  اضعب  همانرب و  کی  ساسا 

ياسؤر تارادا  ناگدنیامن  يوس  زا  هک  دوب  هبناج  هس  رانیمس  اه ، تسشن  نیا  هلحرم  نیرتالاب 

رارق یهاشنهاش  ناریا  هیکرت و  لیئارسا ، یتاعالطا  هاگتسد  نارس  اه  نآ  سأر  رد  سیورس و  هس 

ای هتیمک و  تسـشن  رد  راب  کی  هام  شـش  ره  یلبق  قفاوت  کی  ساسا  رب  دوخ ، نیعم  نامز  هماـنرب و  قبط  زین  اهرانیمـس  نیا  .دنتـشاد 
هژیو شرازگ  اـی  تارظن  هطقن  هئارا  اـب  سیورـس  یلـصا  ياـسؤر  نآ  یط  .دـش و  یم  رازگرب  ناـبزیم  روـشک  رد  هبناـج  هـس  ياروـش 

رد اهرانیمس ، نیا  زا  کیره  .دندیزرو  یم  تردابم  رانیمس  یلـصا  روتـسد  نوماریپ  ثحب  یـسررب و  هب  دوخ ، عوبتم  تلود  سیورس 
دوب ییاهن  شرازگ  ای  همانعطق  عقاو  رد  هک  هبناج  هس  هورگ  يوس  زا  هک  يرگید  شرازگ  تیاهن 

.درک یم  هیارا 

یلاـم دـنور  رد  عیرـست  يارب  يا  هدرپـس  قودنـص  هراـشا ، دروـم  هناـگ  هس  ياـه  سیورـس  هک  تسا  يرورـض  تاـکن  نیا  هب  هراـشا 
یتاعالطا یـسوساج و  ياه  تایلمع  ماجنا  زین  اهرانیمـس و  اه و  هتیمک  ییاپرب  اه و  سنارفنک  اـی  اـهاروش  يرازگرب  اـه ، يراـکمه 

مادکره هک  دندوب  هدید  كرادت  هژیو 
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هنیزه و قودنص و  نیا  رد  يراذگ  هدرپس  نازیم  .دندرک  یم  زیراو  نآ  رد  هدرپس  یغلابم  اضعا ، زا 

، هکنیا رگید  عوضوم  .دـش  یم  صخـشم  کیره  مهـس  تفرگ و  یم  رارق  یـسرباسح  دروم  هنالاس  هبناج ، هس  يراـکمه  نیا  هجدوب 
هـس نامیپ  نیا  رد  لیئارـسا  سیورـس  زمر  مسا  .دـندوب  یتالیکـشت  نورد  صخـشم  زمر  مسا  ياراد  روبزم ، هناـگ  هس  ياـه  سیورس 

رد ار  یتاـیلمع  زمر  ماـن  سیورـس ، هس  تسا ، ینتفگ  .دوب  زیوـج »  » كاواـس و  ریجنا »  » هیکرت سیورـس  نوـتیز ،» ، » یتاـعالطا هبناـج 
هیکرت رد  نابآ 1345  خـیرات 25  رد  هبناج ، هس  ياروش  سالجا  نیمهدزناش  ییاپرب  زا  لبق  زور  کـی  هک  یگنهاـمه ، هتیمک  نیمهد 

تارییغت رد  .دنداد  رییغت  دوب ، هدش  لیکشت 

طباور و هب  طوبرم  شرازگ  دانـسا و  رد  .دوب  نافوط  اه  كرت  مچرپ و  اه  یناریا  دـالوف ، اـی  دـالوپ  اـه  یلیئارـسا  زمر  ماـن   (1)، دیدج
زمر یماسا  نیا  هب  ناوارف  روط  هب  روبزم ، هبناج  هس  ياه  يراکمه 

.تسا هدش  هراشا 

سیورـس اـی  تلود  ماـن  صیخـشت  رد  دوخ ، تاـعلاطم  لـالخ  رد  نهذ ، رد  یماـسا  نیا  ندرپس  رطاـخ  هب  اـب  هدـنناوخ ، هک  دراد  اـج 
هراشا نوتیز  سیورـس  ای  نوتیز  رهـش  هب  هک  اجک  ره  رد  اه ، شرازگ  دانـسا و  نیا  یمامت  رد  .دوشن  اطخ  راچد  رظن  دروم  یتاعالطا 

ره لیئارسا و  روظنم  هدش ،

هب زین  زیوج »  » زمر مان  هیکرت و  روشک  دوصقم  هدش  دای  ریجنا  روشک  ای  رهش  ای  سیورس  زا  اجک 

.دراد صاصتخا  يولهپ  ناریا  كاواس و 

هک روبزم  هتیمک  ساسا  نیا  رب  .دـش  یم  رازگرب  هبناج  هس  ياروش  يرازگرب  زا  لبق  لومعم  روط  هب  هبناج ، هس  تینما  هتیمک  سـالجا 
سالجا يارب  يا  همدقم  دش ، اپرب  ربماون 1966  رد 15 

يداهنـشیپ تابوصم  هسلج و  تروص  شرازگ  .دوش  رازگرب  هیکرت  روشک  رد  دوب  رارق  یتآ  ياـهزور  رد  هک  دوب  هبناـج  هس  ياروش 
: تسا یندناوخ  اروش ، هیارا  يارب  روبزم  هتیمک 

تینما هتیمک  هسلج  نیمهدزناش 

.تسا هدیدرگ  اروش  میلست  تینما  هتیمک  طسوت  هک  يداهنشیپ  هسلج  تروص  شرازگ و 

تامادقا

دروم ارنآ  هجوت  بلاـج  تاـکن  یتـینما  فلتخم  تاـعوضوم  نوـماریپ  ثحب  یگدـنیامن و  هس  تاـشرازگ  هعلاـطم  زا  سپ  هتیمک  - 1
.داد رارق  هسیاقم 
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هتیمک تسا : هدـمآ  هراب  نیا  رد  هبناـج ، هس  یگنهاـمه  هتیمک  هسلج  نیمهد  شرازگ  رد  اـه ، هماـنعطق  اـه و  شرازگ  لـصف  رد  - . 1
FLAG ناریا - 2 دالوف ؛]  ] STEEL لیئارسا - 1 دبای : رییغت  ریز  حرش  هب  سیورس  هس  شـشوپ  یماسا  هک  دومن  تقفاوم  یگنهامه 

[. نافوط  ] STORM هیکرت - 3 مچرپ ؛] ]
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ره هکتـسنآ  هناشن  رما  نیا  هتـشاد و  هظحالم  لباق  كرتشم  هوجو  هدـش  هئارا  تاشرازگ  فلتخم  تاکن  هک  داد  صیخـشت  هتیمک  - 2
لیلد نیمه  هب  دننک و  یم  راک  كرتشم  دحاو و  فده  يور  سیورس  هس 

.دیسر نایاپ  هب  تلوهسب  هتیمک  راک 

يداهنشیپ هسلج  تروص 

.ددرگ یم  نییعت  تینما  هتیمک  هدنیآ  هسلج  يارب  ریز  تاعوضوم  - 3

: تباث تاعوضوم 

.هناگ هس  ياهروشک  رد  یتسینومک  ياهتیلاعف  يراج  ياهتفرشیپ  فلا - 

ياهـسیورس هلیـسو  فدـه  ياهروشک  رد  یتایلمع  تاعالطا  يروآ  عمج  یـسوساج و  ياـه  کـینکت  رد  يراـج  ياهتفرـشیپ  ب - 
.اهنآ هیلع  تامادقا  نمشد و 

.دنشاب یم  وضع  ياهروشک  نمشد  هک  برع  یتاعالطا  ياهسیورس  تیلاعف  نامزاس و  هرابرد  ددجم  هعلاطم  رظن و  دیدجت  پ - 

: دریگ رارق  هجوت  دروم  دیاب  هک  یتاکن 

اهتیلاعف و نیا  لحم  هب  هجوت  اب  هناگ  هس  ياهروشک  رد  نآ  تارثا  هنایمرواخ و  ياهروشک  ياهتـسینومک  ياهتیلاعف  یگنهاـمه  ت - 
.مادقا هوحن 

.هناگ هس  ياهروشک  رد  قرش  كولب  ياهسیورس  هلیسوب  رومأم  مادختسا  ياهشور  ث - 

.ذوفن لامعا  نیرومأم  ج - 

(1) .نمشد ياهسیورس  یسوساج  ياه  کینکت  ندوب  تخاونکی  چ - 

روشک رد  دالوپ ،)  ) لیئارسا و  نافوط )  ) هیکرت مچرپ ،)  ) ناریا یتاعالطا  ياه  سیورـس  ینعی  هبناج ، هس  ياروش  سالجا  نیمهدزناش 
تیلاعف هزوح  راک ، شدرگ  شرازگ  هسلج ، روتـسد  .دـش  رازگرب  نابآ 1345ش ، ربماون 1966م/ خـیرات 17 و 18  رد  ریجنا )  ) هیکرت

ياه همانرب  فادها و  یضعب  زین  یسایس و  ياه  ینیب  شیپ  اه و  لیلحت  و  هدش ، دای  ياه  سیورس  زا  مادک  ره 

یـسوساج يوپاکت  یظافحتـسا  هزوح  هدش  دای  شرازگ  رد  هکنیا ، صوصخ  هب  تسا ؛ هجوت  لباق  شرازگ  نیا  رد  هبناج  هس  ياروش 
: تسا هدش  حیرشت  صخشم و  هناگ  هس  یسوساج  ياه  سیورس  زا  کیره  یتاعالطا  و 

هبناج هس  ياروش  هیسالجا  نیمهدزناش 
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ص:101

.ش نابآ 1345 ربماون 1966م/  15 تینما ، هتیمک  هسلج  نیمهدزناش  هرابرد  يرس ، یلک  هب  يدنب  هقبط  كاواس ، شرازگ  - . 1
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ربماون 66) اراکنآ 18-17  )

سیورس هس  ياسؤر  طسوت  هیحاتتفا  قطن  - 1

هسلج روتسد  بیوصت  - 2

روتروپار باختنا  نییعت و  - 3

یللملا نیب  عاضوا  هرابرد  رظن  لدابت  هقطنم و  عاضوا  یسررب  - 4

هبناج هس  لکریبد  طسوت  راک  شدرگ  شرازگ  - 5

هتیمک سیئر  طسوت  هدننک  گنهامه  هتیمک  شرازگ  - 6

رب هک  یتامیمـصت  هتفرگ و  تروص  ربخ  یلـصا  رـصانع  هبناج و  هس  ياروش  نیمهدزناپ  تامیمـصت  هرابرد  هک  یتامادقا  یـسررب  - 7
.تسا هدیدرگ  ذاختا  روبزم  ربخ  یلصا  رصانع  اه و  هیصوت  ساسا 

تینما تاعالطا و  ياه  هتیمک  زا  هلصاو  تاداهنشیپ  هعلاطم  - 8

رگید داهنشیپ  هنوگره  - 9

هدنیآ هبناج  هس  سنارفنک  داقعنا  لحم  خیرات و  - 10

اروش همانعطق  سیون  شیپ  بیوصت  - 11

هیماتتخا قطن  - 12

ربماون 1966]  16  ] هبناج هس  سنارفنک  لکریبد  هلیسو  راک  شدرگ  شرازگ 

همدقم فلا - 

سیورـس و هس  طسوت  نونک  ات  ربماون 1966 ) ات 15  نئوژ  زا 10   ) هبناج هس  ياروش  هسلج  نیمهدزناپ  زا  هک  ییاه  تیلاـعف  هصـالخ 
.دسر یم  ضرعب  ًالیذ  راک  شدرگ  شرازگ  تروصب  هدش  ماجنا  هناخریبد 

اه تیلاعف  ب - 

هبناج هس  هدننک  گنهامه  هتیمک  ههام  هس  تاسلج  - 1

هسلج نیمهن  - 1
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.دش لیکشت  نوتیز  رهش  رد  ربماتپس 1966  خیرات 7  رد  هبناج  هس  هدننک  گنهامه  هتیمک  هسلج  نیمهن 

: تفرگ رارق  تقفاوم  ثحب و  دروم  لیذ  بلاطم  هسلج  نیا  رد 

ص:102
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قفاوتب ًالبق  هک  يا  همانرب  هقبط  سیورس  هس  ياضعا  هنافسأتم  هک  تشاد  راهظا  هسلج  سیئر  فلا - 

هک دنتشاد  هدیقع  ناشیا  .دنا  هدومنن  هناخریبد  میلـست  عقومب  ار  دوخ  يا  هبون  ياه  شرازگ  ریاس  راک و  شدرگ  شرازگ  دوب  هدیـسر 
.دوش هداد  عقومب  كرادم  مزال و  تاشرازگ  ات  ددرگ  ذاختا  یبیترت  دعبب  نیا  زا  دیاب 

دیاب اروش  تامیمصت  دروم  رد  یسررب  تهج  هک  ار  یشور  هدننک  گنهامه  هتیمک  هبناج  هس  ياروش  نیمهدزناپ  میمـصت  قبط  ب - 
.داد رارق  ثحب  دروم  دوش  لابند 

روطب ربخ  یلـصا  رـصانع  اروش و  ياـه  هیـصوت  هدـنیآ  رد  تاـظحالم  ریاـس  یتظاـفح و  لوصا  تیاـعر  رظن  زا  درک  داهنـشیپ  هتیمک 
.دریگ رارق  ثحب  دروم  هبناج  هس  ياه  سنارفنک  يرس  تاسلج  رد  سیورس  هس  ياسور  هلیسوب  یهافش 

ات تفرگ  میمصت  هتیمک  داد : رارق  یـسررب  دروم  ار  هقطنم  عاضوا  مهم  تاکن  هتیمک  فده  ياهروشک  ياه  تسایـس  هعلاطم  اب  ج - 
یساسا بلاطم  طقف  دوش  یم  لیکشت  اه  سنارفنک  نیب  هک  یتاسلج  رد 

.ددرگ هضرع  سیورس  هس  طسوت  لیذ  قیرطب  دشاب  یم  فده  ياهروشک  یجراخ  یلخاد و  عاضوا  هب  طوبرم  هک  ار  یمهم  و 

سراف جیلخ  ندرا و  قارع -  زیوج  سیورس 

نانبل هیروس و  ریجنا  سیورس 

یبونج ناتسبرع  نمی و  رصم - نوتیز  سیورس 

هلصاح ياه  تفرشیپ  داد و  رارق  هعلاطم  دروم  تاعالطا  لدابت  دروم  رد  ار  لکریبد  شرازگ  هتیمک  د -

.دش روآدای  ار  دروم  نیا  رد 

دعبب خـیرات  نیا  زا  هک  دـیامن  اضاقت  وضع  سیورـس  هس  زا  تفرگ  میمـصت  هتیمک  لدابت  دروم  یتاعالطا  تاشرازگ  هظحـالم  اـب  ه -
دنناوتب هک  دنیامن  يرازگ  هرامش  يوحنب  ار  دوخ  یتاعالطا  تاشرازگ 

.دنیامن فطع  تسا  سیورس  هس  هجوت  دروم  هک  ربخ  یلصا  رصانع  صوصخم  داوم  زا  یکیب  ارنآ 

زا هدش  داهنشیپ  عوضوم  هس  هداد و  رارق  یسررب  دروم  زین  ار  ربخ  یلصا  رصانع  هتیمک  نمض  رد  و -

.دوزفا نآ  هب  ار  زیوج  سیورس  فرط 

هسلج نیمهد  - 2

دهاوخ دقعنم  ریجنا  رهش  رد  ربماون 1966  رد 16  هبناج  هس  هدننک  گنهامه  هتیمک  هسلج  نیمهد 
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هب هتیمک  سیئر  فرط  زا  هسلج  نیا  رد  هدننک  گنهامه  هتیمک  هسلج  نیمهد  هب  طوبرم  تایئزج  .دش 

.دش دهاوخ  میدقت  اروش 

داد دهاوخ  يور  برع  يایند  رد  هدنیآ  رد  هک  یثداوح  ینیب  شیپ  هب  طوبرم  ههامود  تاشرازگ  - 2

ینیب شیپ  دروـم  رد  لـیذ  حرـشب  هناـخریبد و  فرط  زا  ههاـم  ود  شرازگ  ود  هدـقعنم  هسلج  نیمهدزناـپ  رد  اروـش  روتـسد  قـبط  - 1
: دش رداص  برع  يایند  ثداوح 

(SG/80 دنس هرامش   ) توا 1966 خروم 28  لوا  شرازگ  فلا - 

(SG/90 دنس هرامش   ) ربماون 1966 خروم 6  مود  شرازگ  ب - 

کلذـعم دـشاب  زین  لبق  هام  ود  ثداوح  زا  يا  هصالخ  رب  لمتـشم  دـیاب  ههام  ود  تاـشرازگ  هک  دوب  هتفرگ  میمـصت  اروش  هچرگ  - 2
.تسا هدشن  لصاو  هناخریبد  هب  دروم  نیا  رد  نونک  ات  يربخ  هنوگچیه 

هجیتن نینچ  حرطم و  سیورس  هس  ناگدنیامن  نیب  عوضوم  نیا  دش  لیکشت  نارهت  رد  شیپ  يدنچ  هک  هناخریبد  تاسلج  زا  یکی  رد 
وضع ياه  سیورـس  نتخاس  هاگآ  برع  يایند  هدنیآ  ثداوح  دروم  رد  ههام  ود  ياه  شرازگ  هئارا  زا  یلـصا  فده  هک  دش  هتفرگ 

ات عیاقو  نیا  زا  نانآ  يرادرب  هرهب  و 

.دشاب یم  ناکما  دودح 

تاعالطا لدابت  هب  طوبرم  ههام  هس  تاشرازگ  - 3

تارکاذم ماجنا  تهج  يا  هنیمز  نتخاس  مهارف  يارب  هدـش و  هلدابم  تاعالطا  زا  هدـننک  گنهامه  هتیمک  نتخاس  هاگآ  روظنم  هب  - 1
: هدش هئارا  تاعالطا  لدابت  دروم  رد  لیذ  ههام  هس  شرازگ  ود  تاعالطا  هتیمک  هسلج  رد 

(SG/82  ) ربماتپس 1966 خروم 5  لوا  شرازگ  فلا - 

(SG/91  ) ربماون 1966 خروم 7  مود  شرازگ  ب - 

ربتکا ات 31  هم 1966  لوا  هلصاف  رد  هک  دشاب  یم  یتاعالطا  هب  طوبرم  قوف  رد  روکذم  تاشرازگ  - 2

.دنا هدیدرگ  هلدابم   1966

هبناج هس  رانیمس  - 4

.داد بیترت  ریجنا  سیورس  قیرط  زا  ار  هبناج  هس  رانیمس  يرازگرب  هناخریبد  اروش  هسلج  نیمهدزناپ  روتسد  قبط  - 1
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روشک و زا  جراخ  نارگراک  نایوجشناد و  نایم  هنارگلالخا  ياه  تیلاعف  هرابرد  هک  روبزم  رانیمس 
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دیدرگ دقعنم  اراکنآ  رد  ربماتپس 1966  خیرات 7-5  زا  دوب  هنارگلالخادض  تامادقا 

.دنتشاد تکرش  رانیمس  نیا  رد  نوتیز  سیورس  زا  سانشراک  راهچ  ریجنا و  زیوج و  ياه  سیورس  زا  بیترت  هب  سانشراک  جنپ  - 2

دیفم و رظن  ره  زا  تفرگ  تروص  سیورس  هس  ناسانشراک  نیب  هک  ییاهرظن  لدابت  دیدرگ  دیق  رانیمس  شرازگ  رد  هک  روطنامه  - 3
نارگراک نایوجشناد و  طسوت  هک  هنارگلالخا  یـسوساج و  ياه  تیلاعف  تدش  یگنوگچ و  زا  ار  ینـشور  ریوصت  اریز  دوب  دنمدوس 

.تخاس یم  مسجم  دنریگ  یم  رارق  اهتیلاعف  هنوگنیا  فده  اهنآ  دوخ  هکنیا  ای  دیدرگ و  یم  ارجا  روشک  زا  جراخ  رد 

هب ار  لیذ  تاداهنشیپ  ناسانشراک  دیماجنا  لوطب  زور  هس  هتفرمهیور  هک  رانیمس  رخآ  زور  رد  - 4

- دنداد هئارا  وضع  ياه  سیورس 

ارجا روشک  هس  نارگراک  ای  نایوجـشناد و  طسوت  هک  یـسوساج  هنارگلالخا و  ياه  تیلاعفب  صاخ  هجوت  دیاب  سیورـس  هس  فلا - 
.دنراد لوذبم  دریگ  یم  تروص  اهنآ  دوخ  هیلع  ای  ددرگ و  یم 

روشک هس  نارگراک  نایوجـشناد و  دروم  رد  تاعالطا  لدابت  يروآ و  عمج  روظنمب  ار  مزال  ياه  شـشوک  دـیاب  سیورـس  هس  ب - 
دنراد لومعم  یجراخ  ياهروشک  رد  میقم 

تامادقا هیلک  زا  سیورس  هس  دشاب  یم  مزال  دوجوم  تاررقم  نیناوق و  بوچراهچ  زا  هدافتسا  اب  ج - 

مرگرـس نونکا  هک  روشک  هس  نارگراـک  نایوجـشناد و  هب  یلحم  لـماوع  کـمک  هنوـگره  زا  يریگوـلج  تهج  يرورـض  يروـف و 
.دنراد لومعم  دنشاب  یم  هنارگلالخا  یسوساج و  ياه  تیلاعف 

فلاخم و هک  یتاـغیلبت  تایرـشن  هنوگره  عیزوت  راـشتنا و  زا  دـیاب  وضع  سیورـس  هس  دوجوم  تاررقم  نیناوق و  بوچراـهچ  رد  د -
لمعب يریگولج  دشاب  روشک  هس  تیثیح  حلاصم و  عفانم -  ریاغم 

.دنروآ

نامزاس یتسینومک -  ياهروشک  لیبق  زا   ) یجراخ نانمـشد  تاـکیرحت  ذوفن و  لاـمعا  هب  یـصوصخم  هجوت  دـیاب  سیورـس  هس  ه -
.دنراد لوذبم  فلاخم ) ياه  سیورس  ریاس  یبرع و  ياه  نامزاس  اهروشک و  يا -  ههبج  ياه 

نایوجـشناد و نیب  دوجوم  هنارگلالخا  ياه  تیلاعف  یـسوساج و  یلامتحا  تارطخ  زا  ار  دوخ  یتلود  تاماقم  دـیاب  سیورـس  هس  و -
عناق ار  نانآ  هتخاس و  هاگآ  روشک  جراخ  میقم  نارگراک 

ارجا هلحرمب  يزیر و  حرط  ار  اه  تیلاعف  هنوگنیا  اب  هزرابم  تهج  مزال  تامادقا  هیلک  ات  دنزاس 

105 ص :
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.دنروآرد

هبناج هس  ياه  ینارنخس  - 5

لیاوا دوب  رارق  هک  ار  ینارنخس  ود  تایئزج  هناخریبد  هبناج  هس  ياروش  نیمهدزناپ  روتسد  قبط  - 1

فده ياهروشک  رد  رومأم  مادختسا  رظن  هطقن  زا  یتایلمع  یسررب  تیمها  هرابرد  زیوج  سیورس  زا  نارنخس  کی  طسوت  ربماون 66 
.داد رارق  یسررب  دروم  درک  داریا  نوتیز  ریجنا و  ياهروشک  رد 

سپ زا  دتفا و  قیوعتب  روبزم  ینارنخس  هک  دومن  اضاقت  زیوج  سیورس  يا  هدشن  ینیب  شیپ  للعب  - 2

.ددرگ نییعت  ینارنخس  خیرات  هبناج  هس  سنارفنک  تاسلج  همتاخ  زا  سپ  تفرگ  میمصت  هناخریبد  وضع  ياه  سیورس  اب  تروشم 

یلام عاضوا  - 6

هجدوب بیترت  نیدب  دندومن و  تخادرپ  لکریبد  هب  رالد  سیورس 93  هس  زا  کیره  هبناج  هس  ياروش  نیمهدزناپ  همتاخ  زا  سپ  - 1
.دیسر رالد  ینعی 900  دوخ  باصندح  هب  اددجم  هناخریبد 

هتیمک هسلج  نیمهن  رد  تکرـش  تهج  ربماتپـس 66 )  ) نوتیز رهـش  هب  بیترت  هب  راب  ود  لکریبد  هبناج  هس  ياروش  همتاـخ  زا  سپ  - 2
.دومن ترفاسم  هبناج  هس  تاسلج  رد  تکرش  يارب  ریجنا  هب  هدننک و  گنهامه 

پمـال زمر - لـفق  هب  جاـیتحا  دـیدج  رتـفد  انمـض  .تفرگ  تروص  یتاریمعت  هناخترافـس  رد  لـکریبد  راـک  رتـفد  ضیوـعت  تلعب  - 3
رسک هناخریبد  هجدوب  زا  نآ  دیرخ  هنیزه  هتشاد و  هرکرک  تنسرولف و 

.تسا هدیدرگ 

خیرات ات  ار  یلام  عاضوا  تسا و  هدیدرگ  دـیق  فلا  تسویپ  تسیل  رد  تایئزج  رکذ  اب  اه  هنیزه  ریاس  اه و  ترفاسم  جراخم  هیلک  - 4
.تسا هدومن  صخشم   66 ربماون /  15

باصن دحب  هجدوب  ات  دنیامن  تخادرپ  رالد  غلبم 243  وضع  سیورس  هس  زا  کیره  تسا  مزال  فلا )  ) تسویپ تسیل  هظحالم  اب  - 5
.دسرب رالد  ینعی 900  دوخ  یگشیمه 

هدومن لبقت  ارنآ  تخادرپ  هنیزه  ربماسد 1965  رد  ات 31  هیوناژ 1965  لوا  خـیرات  زا  زیوج  سیورـس  هک  لکریبد  نابرد  قوقح  - 6
یم تخادرپ  زیوج  سیورـس  فرط  زا  هک  تفاـی  شیازفا  لاس 1966  رد  لاـیر  هب 3500  لایر  زا 3000  لکریبد  داهنـشیپ  هب  انب  دوب 

هکنیا رب  طورـشم   ) ددرگ یم  هفاضا  هام  رد  لاـیر  نازیمب 500  لاس  ره  رد  اـه  ترافـس  رد  ناـبرد  قوقح  دوجوم  شور  قبط  .ددرگ 
رثکادح
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(. ددرگن هام  رد  لایر  زا 5000  شیب  قوقح 
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هب لایر  زا 3500  لاس 1967  زاغآ  زا  نابرد  قوقح  هک  دوش  یم  تساوخرد  شور  نیا  هب  هجوت  اب  - 7

(1) .دبای شیازفا  لایر   4000

ياه سیورـس  نارـس  تسـشن  هلحرم  نیرتـالاب  ناونع  هب  هبناـج ، هس  ياهرانیمـس  هک  تسین  هدـیاف  زا  یلاـخ  عوضوم  نیا  يروآداـی 
.دش یم  رازگرب  روبزم  ياه  تلود  زا  یکی  ینابزیم  هب  راب ، کی  هام  شش  ره  ًالومعم  بوسحم و  هیکرت  لیئارـسا و  ناریا ، یتاعالطا 

كاواس .دـندش  یم  رازگرب  لاس  رد  راب  ود  لومعم  روط  هب  هک  دوب  هبناج  هس  هتیمک  هبناج و  هس  ياروش  سالجا  نآ ، زا  لـبق  هلحرم 
، هبناج هس  نامیپ  نیا  رد  دوخ  فیاظو  اه و  تیلاعف  عیرست  لیهست و  يارب  زین 

ساسا رب  یلخاد ، ياه  هتیمک  نیا  تسایر  .دومن  یم  شیوخ  شقن  تیلوؤسم و  يافیا  رد  یعس  یلخاد ، هژیو  ياه  هتیمک  لیکـشت  اب 
رد یـصخشم  تاعالطا  تیرومأم  اه  هتیمک  نیا  زا  مادـک  ره  .دوب  هطوبرم  لک  ریدـم  هدـهع  هب  كاواس  لـک  تارادا  فیاـظو  حرش 

: میناوخ یم  نینچ  هراب  نیا  رد  كاواس  ياه  شرازگ  زا  یکی  رد  .دنتشاد  هدهع  هب  روشک  جراخ  لخاد و 

: روظنم

.رماوا رودص  كاواس و  تسایر  راسمیت  راضحتسا 

( یپویتا لیئارسا -  ناریا -   ) هناگ هس  و  لیئارـسا ) هیکرت -  ناریا -   ) هبناج هس  ياهیراکمه  بوچراهچ  رد  یلبق  تابوصم  هب  هجوت  اب 
سیورس هس  نارس  ياروش  رظن  تحت  ریز  هحورشم  ياه  هتیمک 

.دننک یم  تیلاعف 

( لیئارسا هیکرت -  ناریا -   ) هبناج هس  - 1

: تینما هتیمک  فلا - 

وضع و روشک  رد  يزادنارب  یتسینومک و  ياهشبنج  یسررب  نآ  هفیظو  دهد و  یم  هسلج  لیکشت  اروش  اب  نامزمه  رابکی  هامـشش  ره 
اه تیلاعف  لیبق  نیا  اب  هلباقم  روظنمب  یتاداهنشیپ  میظنت 

نآ یلخاد  تینما  ياه  هبنج  هب  هجوت  اب  هتیمک  نیا  رد  كاواس  یگدنیامن  تئیه  تسایر  .دشاب  یم 

باختنا متشه  موس و  لک  تارادا  زا  هطوبرم  یگدنیامن  تئیه  هدوب و  متشه  هرادا  لکریدم  هدهعب 

.تسا هدش  یم 

: تاعالطا هتیمک  ب - 

 - یلخاد عاضوا  یسررب  نآ  هفیظو  دهد و  یم  هسلج  لیکشت  اروش  اب  نامزمه  رابکی  هامشش  ره 
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ص:107

ربماون 1966. نابآ 1345/ هبناج ، هس  ياروش  هیسالجا  نیمهدزناش  هرابرد  كاواس ، شرازگ  - . 1
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یم اهروشک  نیا  رد  یتسینومک  ياه  تیلاعف  مامـضناب  هناـیمرواخ  برع  ياـهروشک  يداـصتقا  یماـظن و  عقوم  یجراـخ -  تساـیس 
.دشاب

هب طوبرم  ياه  هیـصوت  يا و  هقطنم  یللملا و  نیب  عاضوا  یـسررب  رب  لمتـشم  هک  ار  دوخ  شرازگ  تینما  هتیمک  دـننام  زین  هتیمک  نیا 
ارـصحنم تاـعالطا  هتیمک  هفیظو  هکنیا  هب  هجوت  اـب  .دـیامن  یم  سیورـس  هس  نارـس  ياروش  میدـقت  بیوـصت  زا  دـعب  دـشاب  یم  نآ 

زا دشاب  یم  هقطنم  عاضوا  یسررب 

هدوب متفه  هرادا  لک  ریدم  هدهعب  نآ  ياه  هیسالجا  رد  كاواس  یگدنیامن  تئیه  تسایر  ور  نیا 

.تسا

: هدننک گنهآ  مه  هتیمک  پ - 

فئاظو دهد و  یم  هسلج  لیکشت  يدارفنا  روطب  رابود  اروش و  اب  نامزمه  راب  ود  راب - راهچ  لاس  رد 

: زا تسترابع  نآ 

حرط نیا  میدقت  سیورـس و  هس  زا  کیره  تاداهنـشیپ  يانبم  رب  فدـه  ياهروشک  رد  كرتشم  تایلمع  ياه  حرط  میظنت  هیهت و  - 
.سیورس هس  نارس  ياروش  هب  اه 

دراد و یشزومآ  هبنج  ارصحنم  هک  هبناج  هس  ياهرانیمس  عوضوم  خیرات و  نوماریپ  میمصت  ذاختا  - 

.دهد یم  هسلج  لیکشت  سیورس  هس  ناسانشراک  تکرش  اب  رابکی  هامشش  ره 

.سیورس هس  نارس  ياروش  هب  میدقت  تهج  ربخ  یلصا  رصانع  تسرهف  بیوصت  - 

(1) .سیورس هس  نارس  ياروش  هب  نآ  میدقت  تاعالطا و  تینما و  هتیمک  ود  تاشرازگ  بیوصت  - 

يروآ عمج  هک  ار  روما  زا  ییاه  شخب  دوخ ، یتاعالطا  یتالیکـشت و  ياهزاین  نیمأـت  يارب  یلخاد ، هناـگ  هس  ياـه  هتیمک  ياـسؤر 
تارادا هب  دوب  اه  نآ  يدنب  عوضوم  هیاپ و  تاعالطا  رابخا 

تارادا 1 و 2 ياسؤر  هب  باطخ  متفه ، لـک  هرادا  ياـه  لمعلاروتـسد  زا  یکی  رد  .دـندرک  یم  راذـگاو  لوحم و  دوخ  هعومجمریز 
: تسا هدمآ  نینچ 

نوچ دش  هداد  رکذت  یسررب و  اروضح  هکیروطب  لاسرا و  تسویپ  هب  ریخا  هبناج  هس  سنارفنک  ياه  هیـصوت  گرب  رد 4  هخسن  کی 
لیکشت هام 46  تشهبیدرا  طساوا  رد  هک  هدنیآ  هبناج  هس  سنارفنک 

دوش هداد  حیضوت  مولعم و  اه  هیصوت  نیا  هرابرد  سیورس  ره  تامادقا  هجیتن  یتسیاب  دش  دهاوخ 
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: دیآ لمعب  هرادا  نآ  لخاد  رد  ریز  تامادقا  نونکا  مه  زا  تسا  هتسیاش  اذل 

رت نییاپ  ياه  هدر  هب  نآ  راشتنا  زا  يرادهاگن و  امش  صخش  دزن  تسا  يرس  یلکب  هک  دنس  نیا  نیع  - 1

ص:108

.خیرات هرامش و  نودب  يرس ؛ يدنب  هقبط  اب  كاواس ؛ شرازگ  - . 1

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 151 

http://www.ghaemiyeh.com


.دوش يراددوخ 

شخب هب  هدش  ادج  لمعلاروتسد  ای  شسرپ و  هورگ  دنچ  لکـشب  هطوبرم  ياهـشخب  تیلوئـسم  فئاظو و  بسحرب  نآ  تاجردنم  - 2
.دوش غالبا  هطوبرم  ياه 

نآ دیامن و  هیهت  صوصخم  ياهشیف  ای  شیف  اه  لمعلاروتسد  ای  تالاوئس و  يرس  نآ  يارب  شخب  ره  - 3

.دیامن دراو  شیف  رد  ار  تالاوئس 

یم لمعب  اه ) هیصوت   ) اهلمعلاروتسد تالاوئـس و  نیا  هنیمز  رد  هک  یتامادقا  هیلک  هب  هجوت  اب  اهـشخب  ءاسور  یـسررب و  نیلوئـسم  - 4
: دننام دیآ 

هل مظعم  رماوا  تاشیامرف و  رهمایرآ و  هاشنهاش  تامیمصت  - 

( نانآ هیلع  ای  اهتختیاپ و  اهروشک و  هل  رب  تاغیلبت  زا  معا   ) یتاغیلبت ياههاگتسد  یهاشنهاش -  تلود  تامادقا  - 

سکعلاب ناریا و  هب  یجراخ  ياهتیصخش  ياهترفاسم  - 

ای میقتـسم  روطب  هک  يرگید  تامادـقا  هنوگره  سکعلاب و  جراخ و  ياهروشک  هب  هریغ  یگنهرف و  يداـصتقا و  ياـهتئیه  تمیزع  - 
لمعب تسویپ  ياهگرب  رد  هجردنم  ياه  هیصوت  يارجا  رد  میقتسمریغ 

.دیآ یم 

يرادرب هرهب  هدافتسا و  اهنآ  زا  ناوتب  دش  مزال  عقوم  ره  ات  دنیامن  لیمکت  ار  هطوبرم  ياهشیف  جیردتب 

.دومن

ياهیسرزاب زور  تاعالطا  اب  اهتشاددای  قیبطت  الاب و  روتسد  یجیردت  يارجا  زا  نانیمطا  يارب  - 5

لیکشت زا  لبق  هام  کی  لقاال  هک  دیشاب  هدامآ  هدروآ و  لمعب  هطوبرم  نیلوئسم  راک  زا  یمظنم 

.دیئامن هیهت  ار  هدش  هتساوخ  شرازگ  دیناوتب  سنارفنک 

(1) هواک پیترس  متفه -  هرادا  لک  ریدم 

هب هدـش  نییعت  شیپ  زا  یظافحتـسا  ياه  هزوح  رد  صخـشم  فیاظو  هلوحم ، ياه  تیرومأم  ماجنا  يارب  زین  هناگ  هس  ياـه  سیورس 
اه و تیلاعف  لصاح  اه  سیورس  نیا  .دنتشاد  هدهع 

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
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لاسرا هناگادـج  روط  هب  سیورـس  ره  يارب  هکلب  هیارا ، هبناج  هس  ياه  هتیمک  اهاروش و  اهرانیمـس ، رد  طقف  هن  ار  دوخ  ياهدرکلمع 
كاواس ياه  شرازگ  زا  یکی  رد  جردنم  تاعالطا  .دندرک  یم 

: دیامن یم  هجوت  لباق  صوصخ  نیا  رد 

ص:109

.هرامش نودب  [، 45 /] خروم 24/9 يّرس ، یلک  هب  يدنب  هقبط  اب  كاواس ، شرازگ  - . 1
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طسوت یتاعالطا  ياهیدنمزاین  تسرهف  ندیناشوپ  نازیم  شرازگ 

هبناج هس  ياهسیورس 

تاظحالمیبایزراهقطنم روشک و  عوضوم -  سیورس  تسرهف  هب  طابترا 

طسوت هک  یگتفه  ياهشرازگ  دیفم 1 - درادهژیوب  یبرع  ياهروشک  یلخاد  عاضوا  لیئارسا --  اهیدنمزاین 

ددرگ یم  لاسرا  سیورس  نیا  .هیروس  رصم و 

هدوب دیفم  ناریا  سیورس  يارب  دیفم  يداصتقا  یسایس و  یماظن -  طباور  -- 

تسا نانتما  بجوم  يراکمه  و  رصم - هژیوب  یبرع  ياهروشک  اب  يوروش 

يارب دیفم  کیتارکمد  يروهمج  قارع -  هیروس - 

هقباس .یبیل  یلاموس و  نمی -  قلخ 

يرتشیب تاعالطا  لاسرا  دیفم 2 - بارعالا  نیب  طباور  -- 

یبیل یلخاد  عاضوا  هرابرد  طباور  ینیطسلف -  ياهنامزاس  تیلاعف  -- 

يارب دیفم  يوروش  اب  رگیدکی و  اب  اهنآ 

دش دهاوخ  رکشت  بجوم 

هقباس يراکبارخ  یتسیرورت و  ياهتیلاعف  -- 

عاضوا هب  طوبرم  ياهشرازگ  دیفم 1 - اهینیطسلف 

طباور هنایمرواخ و  یلک  یپویتا  یلخاد  عاضوا  -- 

هقباس يارب  دیفم  بارعالا  نیب  يارب  دیفم  درادرگیدکی  اب  یبرع  ياهروشک  طباور  هیکرت -- 

هقباس هژیوب  یبرع  ياهروشک  یلخاد  عاضوا  -- 

.تسا نانتما  بجوم  هدوب و 

هک دوش  هداد  یتابیترت  رگا  يارب 2 - دیفم  .قارع  هیروس و  یبیل -  رصم -

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
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سیورس نیا  یتالدابم  شرازگ  هقباس  سربق  -- 

دوشب ات  دسرب  كاواس  هب  رتدوز  دیفم  ياهتیلاعف  ینیطسلف و  ياهنامزاس  -- 

دومن يرادرب  هرهب  اهنآ  زا  عقومب  يارب  دیفم  .اهنآ 

(1) .دوب دهاوخ  نانتما  بجوم  هقباس 

110 ص :

.خیرات هرامش و  نودب  كاواس ، شرازگ  - . 1

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
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هبناج هس  ياه  سالجا  رد  ناگدننک  تکرش  راک و  روتسد  ثحابم ،

هبناج هس  ياه  تسـشن  رد  هک  تسا  یتاعوضوم  و  ثحابم ، هب  هراـشا  كاواـس ، زا  هدـنام  اـج  هب  دانـسا  هجوت  لـباق  رایـسب  تاـکن  زا 
تیلاعف راک و  روتسد  رد  لیئارسا  هیکرت و  ناریا ، یتاعالطا 

هب هراشا  هدش ، يدنب  هقبط  دانسا  رگید  باذج  هظحالم و  لباق  شخب  .تفرگ  یم  رارق  اروش  ای  هتیمک  رانیمـس ، رد  ناگدننک  تکرش 
راودا رد  هدش  دای  ياه  تسشن  رد  هبناج ، هس  ناگدنیامن  یماسا 

دانسا نیا  يالبال  رد  نیا ، رب  هوالع  .تسا  هدشن  هراشا  نآ  هب  نونکات  یـشهوژپ  یتاعلاطم و  عبانم  زا  کی  چیه  رد  هک  تسا  فلتخم 
ياه تیلاعف  هزوح  رد  تیمها  زئاح  یساسا و  رایسب  دراوم 

رارسا ياشفا  .دیامن  یم  روآ  تریح  هکلب  زاس و  یتفگش  ناگدنناوخ  يارب  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  هناگ  هس  ياه  سیورس  یتاعالطا 
ییامندوخ كاواس  دانسا  رد  ناوارف  روط  هب  هک  تسا  يا  هتسجرب  دراوم  زا  هبناج ، هس  ياه  سیورـس  يراکمه  هب  طوبرم  نوگانوگ 

ياه سیورس  یتاعالطا  ياه  هئطوت  ياشفا  يانعم  هب  دانسا ، نیا  راشتنا  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  نیاربانب ، .دنک  یم 

، یـسایس نارگ  لیلحت  نارگـشهوژپ ، يزاسانـشآ ، فدـه  اب  یمالـسا ، ياهروشک  ناناملـسم و  هیلع  هبناـج ، هس  یتینما  یـسوساج و 
رظن دروم  یتاعالطا  ياه  سیورـس  فادـها  تیهام و  درکلمع ، اهنت  هن  اه  يرگاشفا  نیا  .تسا  هعماج  ناوج  لسن  هژیو  هب  ناخروم ،

ار نآ  یتسینویهـص  یتاعالطا  سیورـس  هک  دراد  یمرب  يرارـسا  زا  هدرپ  هکلب  دهد ، یم  ناشن  هدـنیآ  ياه  لسن  رـضاح و  لسن  هب  ار 
هب هاگ  چیه  دیاش  لیئارسا ، یتاعالطا  سیورس  اه و  تسینویهـص  اریز  .دناد  یم  رـصاعم  ناهج  رد  دوخ  عفانم  حلاصم و  ریاغم  ًالماک 

، دیاب هک  هنوگ  نآ  عوضوم ، نیا 

تردق هزوح  زا  كاواس و  رارسا  هناخناهن  زا  دانسا ، نیا  يزور  هک  دندوب  هدرکن  ینیب  شیپ  تقد و 

هسیسد و ریسا  اه  لاس  هک  داتفا  دهاوخ  یناسک  تسد  هب  جراخ و  یهاشنهاش ، تلود  لرتنک  و 
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اب يزاسانشآ  ییانشآ و  ینعم  هب  افرص  دانسا ، نیا  زا  یشخب  هب  هراشا  .دنتشاد  رارق  اه  نآ  هئطوت 

.تسین هیکرت  لیئارسا و  ناریا ، هناگ  هس  ياه  سیورس  تیلاعف  راک و  شدرگ  ای  مسا و  يدادعت 

درک اعدا  ناوت  یم  تأرج  هب  هک  دراد  یمرب  یکانرطخ  ياه  هئطوت  قمع  زا  هدرپ  دانـسا ، نیا  يالبال  ساسح  ياهزارف  یـضعب  هکلب ،
ییاه تلود  يوس  زا  هرشتنم  عبانم  زا  کی  چیه  رد  هشیمه  يارب  هک 

هرادا يّرس  یلک  هب  شرازگ  .دش  دهاوخن  هضرع  میظنت و  نیودت ، اه ، نآ  ناخروم  ناگدنسیون و  طسوت  ای  هیکرت و  لیئارسا و  نوچ 
، هیکرت یگدنیامن  تأیه  یماسا  هرابرد  كاواس  متفه  لک 

یندناوخ رایـسب  دـش  رازگرب  نارهت  رد  هک  ربتکا 1965م ، هام 1344ش/ رهم  هبناـج  هس  رانیمـس  رد  تکرـش  تهج  ناریا  لیئارـسا و 
سیورس يوس  زا  یـسوساج  تایلمع  یتظافح  ياه  هبنج  یـسررب  ینعی  سالجا ، لصا  عوضوم  هب  شرازگ ، نیا  رد  هوالع  هب  .تسا 

هدنهد ناکت  دوخ  ياج  رد  هک  هدش  هراشا  ناملسم  ياه  تلم  نایم  رد  مالسا و  ناهج  رد  هدش  دای  هناگ  هس  یتاعالطا  ياه 

: تسا

خروم 6/8/44 هرامش 38603/301  همانب  تشگزاب 

.ددرگ یم  دافیا  لک  هرادا  نآ  هدافتسا  تهج  هحفص ) راهچ  رد   ) فطع دروم  تارکاذم  همجرت  زا  هخسن  کی  تسویپ  هب 

(1) هواک پیترس  .متفه  هرادا  لک  ریدم 

.دـیدرگ لیکـشت  نارهت  رد  ربـتکا 1965  و 21  رد 20  یـسوساج  تاـیلمع  یتظاـفح  ياـه  هبنج  نوماریپ  هبناـج  هس  رانیمـس  نیمود 
: دندوب ترابع  ناگدننک  تکرش 

: هیکرت یگدنیامن  تئیه 

وتاگوب گنهرس ه -

رولتوم ياقآ ا -

یکلیا ياقآ ف - 

لارا ياقآ ن - 

: لیئارسا یگدنیامن  تئیه 

لیگای وی - ياقآ 
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نار ياقآ ا -
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ناویس ياقآ ا -

نوروا ياقآ م - 

زاپ ياقآ م - 

رادلا ياقآ ا -

: ناریا یگدنیامن  تئیه 

قئاش گنهرس ع - 

یناوقیل گنهرس ي - 

یمالسالا خیش  ياقآ ه -

ارآ مزر  ياقآ ن - 

یتیاده ياقآ م - 

ینادحو ياقآ ا -

یتباث ياقآ ب - 

یمیهارباءایض ياقآ ي - 

دروم فدهب  ندیسر  يارب  تایلمع  رد  يو  شقن  نینچمه  دهد و  یم  ماجنا  لوئسم  رسفا  هک  یتایلمع  عیسو  هنماد  تیمها و  هطـساوب 
.ددرگ لیکشت  یتظافح  هژیو  دحاو  کی  هک  دش  هیصوت  رظن 

یم دیئات  تسا  ریز  رارقب  هدش و  ذاختا  نامز  نآ  رد  هک  ار  یتامیمـصت  هتـشذگ  رانیمـس  ياه  هدنورپ  یـسررب  اب  یگدنیامن  ياهتئیه 
: دنیامن

تقباطم اهروشک  زا  کیره  ياهیدـنمزاین  اب  ًالماک  دـیاب  يدـحاو  نینچ  هنوگچ  هکنیا  یتایلمع و  تظافح  تیمها  نتفرگ  رظن  رد  اب 
تایلمع يدحاو  نینچ  هک  دوش  یم  داهنشیپ  دشاب  هتشاد 

: دهد ماجنا  ار  ریز 

.نمشد راک  درگش  فعض و  طاقن  تردق -  نوماریپ  هدش  يروآ  عمج  ياهربخ  یسررب  فلا - 
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هیرظن نداد  هاگیاپ و  تایلمع  تفرشیپ  ندرک  لابند  روظنمب  یتایلمع  رواشم  کی  نتفرگ  رظن  رد  ب - 

تایرظن ندادب  دودحم  رواشم  نیا  راک  هک  دوش  هجوت  دیاب   ) یتایلمع رـسفا  تساوخردب  تایلمع  تظافح  هب  طوبرم  دراوم  مامت  رد 
(. دشاب یمن  روآ  مازلا  دشاب  یم  میقتسم  لوئسم  هک  یتایلمع  رسفا  يارب  یلو  تسا 

.یتایلمع تظافح  دحاو  فیاظو  ( 1
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: داد دهاوخ  ماجنا  ار  ریز  فیاظو  یتایلمع  تظافح  دحاو 

: یسررب هفیظو  فلا - 

: لماش نمشد  یتاعالطادض  ياهتیلاعف  هعلاطم  زا  تسا  ترابع 

فیرح هرابرد  رابخا  يروآ  عمج  دروم  رد  اهیگدنیامن  تیلاعف  تیاده  ( 1

راکشآ عبانم  زا  هدافتسا  ( 2

تـسدب نمـشد  یـسوساجدض  ياهراک  هتـشذگ و  تایلمع  هرابرد  هطوبرم  ياهـشخب  هک  یجیاـتن  یـسررب و  ياهـشرازگ  عیزوت  ( 3
.دنا هدروآ 

.هرواشم هفیظو  ب - 

: دیامن یم  کمک  ریز  دراوم  رد  یتظافح  رسفا  يروآ  عمج  تمسق  سیئر  روتسد  ای  تایلمع ) ناربهر   ) یتایلمع نارسفا  تساوخردب 

.تسا نایرج  رد  هک  یتایلمع  ( 1

هدش يزیر  حرط  یگزاتب  هک  یتایلمع  ( 2

اهراک ندش  ررکم  تخاونکی و  روطب  اهراک  ماجنا  زا  يریگولج  ( 3

کی وجزاب و  کی  یتایلمع  رـسفا  کی  یـسوساجدض  رـسفا  کی  لـماش  یکرتشم  هتیمک  يروآ  عمج  سیئر  روتـسد  بسحرب  پ - 
.دنیامن یگدیسر  تسا  تبثم  تاعالطا  هب  طوبرم  هک  ریز  دراوم  رد  ات  دوش  یم  لیکشت  یتظافح  رسفا 

لبود نارومأم  ( 1

نیدواعم اهیرارف و  ( 2

یحور یتحاران  تلعب  هک  یناسوساج  ای  دنراذگ  یم  رایتخا  رد  یتاعالطا  هنابلطواد  هک  يدارفا  ( 3

.دنهد یم  هئارا  ار  دوخ  تاعالطا 

: یتظافح حور  شرتسگ  هفیظو  ت - 

.لئاسو اهشور و  ( 2

.يروآ عمج  دحاو  یسوساجدض و  دحاو  یتظافح -  دحاو  نیب : یمئاد  يراکمه  هلیسوب  فلا - 
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راکب نمشد  یتاعالطا  دض  هاگتسد  هلیـسو  هک  یلئاسو  شور و  هرابرد  زور  تاعالطا  نیرخآ  هب  یتظافح  دحاو  ندومن  زهجم  ب - 
.دور یم 

 - ینف لئاسو  دروم  رد  تاعالطا  نیرخآ  هکیروطب  بترم  زرطب  نارومأم  ياه  هدنورپ  يرادهگن  ت - 
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.دشاب سکعنم  نآ  رد  یطابترا  لئاسو  نینچمه  هاگتسد و  نارسفا  اب  رومأم  یئانشآ  زرط  یتایلمع -  ياهشور 

نادنمراک یتظافح  تاعالطا  ندرب  الاب  ث - 

.نامزاس ( 3

.دنوش یم  باختنا  یتایلمع  تظافح  دحاو  وضع  ناونعب  دنشاب  یتایلمع  هبرجت  ياراد  هک  يا  هقباس  شوخ  نارسفا  فلا - 

تظافح دحاو  تسا  رتهب  یلو  ددرگ  یم  نییعت  هطوبرم  سیورس  نامزاسب  هجوت  اب  سیورـس  ره  یتایلمع  تظافح  دحاو  لحم  ب - 
.ددرگ روظنم  تبثم  تاعالطا  تمسق  رد  یتایلمع 

هلدابم دـنروآ  یم  تسدـب  نمـشد  راک  هویـش  نوماریپ  هک  یتاعالطا  هنوگره  هناگ  هس  ياه  سیورـس  هک  دـنک  یم  داهنـشیپ  رانیمس 
.دنیامن

ياه تایلمع  یـسوساج ، ياه  تیلاعف  ماـجنا  رد  هدـش  داـی  یتاـعالطا  ياـه  سیورـس  صوصخم  ياهدرگـش  اـه و  هویـش  هب  هراـشا 
رگید زا  رگیدـکی ، هب  اه  سیورـس  زا  کی  ره  يوس  زا  هدـش  يروآ  عمج  تاعالطا  هلداـبم  یگنوگچ  یـسوساجدض و  یتظاـفح و 

.تسا دنس  نیا  ساسح  یندناوخ و  دراوم 

هدننک تکرـش  ياه  تأیه  یماسا  دورو و  یگنوگچ  نامز ، هرابرد  كاواس  مود  لک  هرادا  دانـسا  اه و  همان  رگید ، یلیمکت  شرازگ 
هعلاطم هک  تسا  لاس 1344  رهم  رد  نارهت  هبناج  هس  رانیمس  رد 

: تسین هدیاف  زا  یلاخ  اه  نآ 

( تافیرشت  ) مکی هرادا  لک  تیریدم 

هرامش 14/7/44-46767/232 وریپ 

ربـتکا 65 خـیرات 19  رد  روـبزم  تئیه  ]. [ تسا هدـیدرگ  مـالعا  ریز  حرـشب  اـهنآ  دادـعت  نوـتیز و  یمازعا  تئیه  دورو  قـیقد  خـیرات 
زاورپ 188 سنارفرا  يامیپاوه  هلیسو  تعاس 10:21  ( 27/7/44)

زا نت  هس  انمض  .دنیامن  یم  تعجارم  دوخ  روشکب  ( 3/8/44  ) ربتکا خیرات 25  رد  دراو و  نارهتب 

رگید رفنکی  دراد  لامتحا  دومن و  دنهاوخ  تکرش  رانیمس  رد  ریز  یماساب  ناتسود  سیورس  ءاضعا 

: دوش هفاضا  نانآ  دادعتب  زین 

ناویس ياقآ  ( 1
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تمس

یتظافح تایلمع  هرادا  سیئر 

زاپ ياقآ  ( 2

تمس

یسوساجدض سیئر 
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تمس رادلا  ياقآ  ( 3

یسوساجدض تمسق  سیئر 

: دشاب یم  ریز  حرشب  زین  كرت  يرفن  راهچ  تئیه  تمس  یماسا و 

روتاگوب گنهرس  ( 1

تمس

تایلمع تظافح  هرادا  سیئر 

نوگرا ياقآ  ( 2

تمس

یسوساجدض تمسق  دنمراک 

ساکلیا ياقآ  ( 3

تمس

تایلمع تظافح  تمسق  دنمراک 

لاروا ياقآ  ( 4

تمس

تایلمع تظافح  تمسق  دنمراک 

.ددرگ یم  مالعا  لک  هرادا  نآب  عالطا  تهج  بتارم 

(1) قئاش مود -  هرادا  لکریدم 

رد لاس 1344  تشهبیدرا  رد  هیکرت  لیئارـسا و  ناریا ، یتاعالطا  هبناج  هس  رانیمـس  نیلوا  ارهاظ  دوجوم ، كرادم  دانـسا و  ساسا  رب 
رد تاـیلمع  تظاـفح  رانیمـس ، نیا  عوضوم  كاواـس ، يرـس  یلکب  دانـسا  زا  یکی  تاجردـنم  قبط  .دوب  هدـش  رازگرب  هیکرت  روشک 

بیترت 7 و 5 هب  لیئارسا  هیکرت و  یتاعالطا  ياه  سیورـس  يوس  زا  رفن و  کی  ناریا  يوس  زا  هک  دوب  تبثم  تاعالطا  ياه  سیورس 
: دنتشاد تکرش  نآ  رد  لیذ  یماسا  هب  رفن 
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لیروآ 1965  26 رانیمس : عورش  خیرات 

لیروآ 1965  28 رانیمس : همتاخ  خیرات 

تبثم تاعالطا  ياهسیورس  رد  تایلمع  تظافح  رانیمس : عوضوم 

: هدننک تکرش  ناگدنیامن 

يوسوم رفنکی - ناریا - 

: رفن جنپ  لیئارسا - 

)!( وتنس رد  لیئارسا  هدنیامن  نِِول ]  ] LEVEN ياقآ ( 1

[ تودشا  ] ASHDUT ياقآ ( 2

[ نورک  ] KRON ياقآ ( 3

[ نارِه  ] HERAN ياقآ ( 4

[ زوماک  ] KAMUS ياقآ ( 5

: رفن تفه  هیکرت - 

116 ص :

هرامش 46783/132. خروم 18/7/44 : كاواس : شرازگ  - . 1
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.رانیمس سیئر  هیکرت و  تبثم  تاعالطا  سیورس  سیئر  .دایوا  گیب -  میلس  گنهرس  ( 1

ناموس ياقآ  ( 2

ياف ياقآ  ( 3

اتناکآ ياقآ  ( 4

ناورس رفنکی  ( 5

(1) .دنتشاد تکرش  ثحب  رد  رتمک  هک  رگید  هدننک  تکرش  رفن  هس  ( 6

ار دوخ  يداهنـشیپ  هیرظن  مود ، لک  هرادا  نآ ، هارمه  هب  هک  تسا  روبزم  رانیمـس  همانعطق  عوضوم و  هراـبرد  كاواـس  رگید  شرازگ 
هبرجت زا  يرادروخرب  موزل  سیورس ، هس  یتاعالطا  هلدابم  ترورض  نمشد ، راک  شور  درگـش و  هرابرد  قیقحت  تأیه  داجیا  هرابرد 

يوس زا  تایلمع  تظاـفح  رواـشم  ناونع  هب  يدرف  نییعت  ترورـض  زین  تاـعالطا و  تظاـفح  نیلوؤسم  يوس  زا  یفاـک  تاـعالطا  و 
: تسا هدرک  هیارا  الاب ، تاماقم  هب  طبر ، يذ  تارادا 

: دناسر یم  ضرعب 

رانیمس رد  تسا ].[ هدوب  یسوساج ) تایلمع  تظافح   ) اراکنآ رد  هدقعنم  لیروآ 65  رانیمس  عوضوم  كاواس  هدنیامن  شرازگ  قبط 
نمـشد یـسوساجدض  تایلمع  ندومن  یثنخ  نوماریپ  نینچمه  یـسوساج و  تاـیلمع  ءاـشفا  زا  يریگولج  یگنوگچ  هراـبرد  روبزم 
تروشم تایلمع  ياسؤر  اب  دناوتب  هک  یسوساج  تایلمع  تظافح  دحاو  کی  داجیا  موزل  رانیمس  نایاپ  همانعطق  رد  هدیدرگ و  ثحب 

.تسا هتفرگ  رارق  هناگ  هس  ياهتئیه  بیوصت  دروم  هدیدرگ و  داهنشیپ  دیامن 

هناگیب ياهروشک  یـسوساج  تایلمع  يور  یـسوساج  تایلمع  تظافح  دحاو  هک  هدیدرگن  نشور  حوضو  روطب  روبزم  شرازگ  رد 
یم یتامادـقا  زین  فدـه  ياهروشک  رد  یـسوساج  تایلمع  هب  طوبرم  روبزم  دـحاو  هکنیا  ای  دومن و  دـهاوخ  لمع  روشک  لـخاد  رد 

هدنیامن هکنیاب  هجوت  اب  .دیامن 

رد هچ  یتایلمع  روما  هیلک  رد  دـحاو  نیا  دور  یم  روصت  هدروآ  نایمب  ار  هیروس  رد  كرت  ناـسوساج  يریگتـسد  زا  یئاـهلاثم  كرت 
مزال یضتقم و  عقاوم  رد  هدومن و  تلاخد  جراخ  رد  هچ  روشک و  لخاد 

يارب ( case  ) هک یتایلمع  دراوم  هدیدرگ  هفاضا  همانعطق  رد  .دومن  دهاوخ  نانآ  هب  یئاه  هیصوت 

مهم تاکن  زا  هتفرگ و  رارق  یسررب  دروم  هک  ددرگ  هلدابم  سیورس  هس  نیب  دیآ  یم  شیپ  اهسیورس 

.دوش يرادرب  هرهب  اهنآ 
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: هیرظن

یـسررب تمـسق  ناونع  تحت  یلخاد  یجراخ و  زا  معا  تارادا  زا  کـیره  رد  نمـشد  راـک  شور  درگـش و  قیقحت  تئیه  داـجیا  ( 1
.دنهد رارق  تایلمع  ربهر  رایتخا  رد  عقومب  ار  مزال  تاعالطا  هک  تسا  عفان  تایلمع  تظافح 

تئیه رظن  ریز  نییعت و  شخب  تایلمع  تظافح  رواشم  ناونعب  رفن  کی  یتایلمع  تارادا  زا  کیره  رد  شخب  ره  تیاضتقم  هب  انب  ( 2
روبزم دارفا  .دیامن  هفیظو  ماجنا  هطوبرم  لک  هرادا  هسیئر 

یتظافح تاکن  هب  یتایلمع  ناربهر  نداد  هجوت  دراوم و  یسررب  تایلمع -  نتفرگ  رظن  ریز  لوئسم 

[. دنشاب  ] دشاب یم 

اب هتـشاد و  یفاک  یتاـعالطا  یتاـیلمع  روما  رد  یتسیاـب  دـنوش  یم  نییعت  تارادا  زا  کـیره  رد  هک  تاـیلمع  تظاـفح  نیلوئـسم  ( 3
.دنیآرب هلوحم  فئاظو  هدهع  زا  هجو  نیرتهب  هب  دنناوتب  دوخ  تایبرجت 

تایلمع ناربهر  مان  رییغت  اب  تسا و  يرادرب  هرهب  لباق  دنمدوس و  ظاحل  ره  زا  سیورـس  هس  نیب  ( case  ) یتایلمع دراوم  هلدابم  ( 4
.دومن هلدابم  ار  اهنآ  ناوت  یم  نیرومأم  و 

(1) مود لک  هرادا 

یلیئارسا فرط  ینابزیم  هب  و  یلاغـشا ) نیطـسلف   ) ویوآ لت  رد  لاس 1345  تشهبیدرا  رخآ  رد  هبناـج  هس  ياهرانیمـس  زا  رگید  یکی 
هب ار  روبزم  سالجا  رد  هدـننک  تکرـش  یناریا  دارفا  باختنا  مود ، لک  هرادا  هب  يا  همان  یط  كاواس ، متفه  لـک  هرادا  .دـش  رازگرب 

هتسناد و تالیکشت  نآ  هدهع 

: تسا هدوزفا 

هبناج هس  رانیمس  عوضوم 

: ددرگ یم  مالعا  لک  هرادا  نآ  عالطا  يارب  هبناج  هس  هدنیآ  رانیمس  هرابرد  ریز  بتارم  هلیسونیدب 

: عوضوم - 1

"Briefing and Debriefing of Positive Intelligence Sources"

1966 هم / ًالامتحا 22 ) و   ) ات 20  16 خیرات : - 2

ویوآ لت  لحم : - 3
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رفن جنپ  ات  هس  ناگدننک : تکرش  دادعت  - 4

تیحالص دجاو  نادنمراک  باختنا  تیلوئسم  یجراخ  تاعالطا  نامزاس  تسایر  راسمیت  هدومرفب 

118 ص :

.يرس يدنب  هقبط  اب  هرامش ، نودب  ، 3/3/1344 كاواس ؛ شرازگ  - . 1
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.تسا هدیدرگ  لوحم  لک  هرادا  نآب  روبزم  رانیمس  رد  تکرش  يارب  تهج  ره  زا  نانآ  ندومن  هدامآ  و 

.دیدرگ دهاوخ  مالعا  لک  هرادا -  نآب  هلصافالب  دسرب  هنیمز  نیا  رد  هک  يرگید  یلیمکت  تاعالطا  هنوگره  تسا  یهیدب 

مالعا لک  هرادا  نیا  هب  نوتیز  سیورـس  هدـنیامن  عالطا  يارب  ار  نانآ  یگدامآ  هدـش و  باختنا  نادـنمراک  یماسا  تسا  دنمـشهاوخ 
.دنراد

(1) هواک پیترس  متفه -  هرادا  لک  ریدم 

ربماتپس ات 10  اب 5  نراقم  لاس 1345 ، رویرهـش  ات 19  خـیرات 14  رد  لیئارـسا  هیکرت و  ناریا ، یتاعالطا  هبناج  هس  رانیمـس  نیمجنپ 
.دش رازگرب  هیکرت  تختیاپ  اراکنآ  رد   1966

(2) .دش رازگرب  نارهت  رد  زور  هس  تدم  هب  نیدرورف 1346ش ، لیروآ 1967م/22  خیرات 11  زا  هبناج ، هس  مشش  رانیمس 

هیارا ییاه  ] داهنـشیپ مشـش ، رانیمـس  تاعوضوم  اهروحم و  هرابرد  متفه ، هرادا  لک  ریدـم  هب  يا  هماـن  یط  كاواـس ، مود  لـک  هرادا 
: تسا لیذ  حرش  هب  نآ  یلیمکت  تاعالطا  هک  هدرک ]

متفه هرادا  لک  تیریدم 

هرامشب 16/9/45-2775/705 تشگزاب 

هدش حرطم  هتشذگ  ياهرانیمس  رد  هک  یبلاطم  نتفرگ  رظن  رد  اب  قوف  یتشگزاب  هرامش  همانب  هجوت  اب 

: دیدرگ باختنا  ریز  حرشب  عوضوم  هس  لک  هرادا  نیا  فرط  زا  دوب 

(. متشه لک  هرادا  يراکمه  اب   ) نآ زا  يرادرب  هرهب  لبود و  رومأم  هیذغت  ( 1

Supplying double agents and their complete exploitation ( 1

.اهنآ یئاسانش  هدننک و  هارمگ  عبانم  ( 2

Deceptive sources and their reconnaisance ( 2

.یسوساج تایلمع  رد  اهنآ  ریثأت  نیربخم و  ( 3

Informants and their effects on operation of espionage ( 3

: دندومرف تشون  یپ  دیسر  یجراخ  تاعالطا  نامزاس  تسایر  راسمیت  ضرعب  بتارم  هک 
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119 ص :

هرامش 1955/745. خروم 8/2/45 ؛ كاواس ؛ شرازگ  - . 1
.يّرس یلک  هب  يدنب  هقبط  اب  هرامش 29380/705 ، خروم 4/11/1345 ، كاواس ، متفه  لک  هرادا  شرازگ  - . 2
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ثحب دروم  زین  هدنیآ  ياهرانیمس  رد  رگید  عوضوم  ود  رانیمـس  نیا  رد  یکی  باختنا  اب  تسا  قح  تسا و  بلاج  عوضوم  هس  ره  ( 1
.دریگ رارق 

یفرعم ار  موس  مود و  عوضوم  ود  دیهدب  رگید  سیورـس  ودب  دوخ  همان  رد  مه  ار  كاواس  سیورـس  رتشیب  لیامت  تسا  رارق  رگا  ( 2
.دیئامن

یـسررب شقن  ناونع  تحت  یبلاطم  هتـشذگ  هبناج  هس  سنارفنک  رد  تکرـش  روظنمب  لک  هرادا  نیا  دـنمراک  فابل  ياقآ  نوچ  انمض 
لک تیریدم  نآ  اب  یهافـش  تارکاذـم  هب  هجوت  اب  هک  تسا  هدومن  هیهت  فدـه  روشک  رد  مادختـسا  رظن  هطقن  زا  یتایلمع  تاعالطا 

يروآ عمج  رد  هدربماـن  شـالت  هکنآ  رظن  زا  اذـل  دوبن ، رودـقم  هیلاراـشم  مازعا  بلاـطم  همجرت  تهج  هتـسیاش  مجرتم  نادـقف  تلعب 
هئارا یگدامآ  رظن  ره  زا  لک  هرادا  نیا  يارب  دشاب و  هتفرن  رده  قوف  عوضومب  هطوبرم  تاعالطا 

هدـناسر یجراخ  تاعالطا  نامزاس  تسایر  راسمیت  ضرعب  بتارم  دـشاب  لک  هرادا  نآ  دـییأت  دروم  هچناـنچ  دراد  دوجو  عوضومنیا 
كاواس هدنیامن  فرط  زا  هدنیآ  رانیمـس  رد  هفاضا و  قوف  جردنم  داومب  زین  عوضوم  نیا  هل  مظعم  تقفاوم  لوصح  زا  سپ  هک  هدـش 

.ددرگ باختنا 

(1) نایزارف .مود  هرادا  لک  ریدم  فرط  زا 

، لیئارـسا یتاعالطا  سیورـس  ناگدـنیامن  اب  هبناج ، هس  ياـه  سنارفنک  يرازگرب  زا  لـبق  یگـشیمه ، لاور  قبط  كاواـس ، تاـماقم 
یکی رد  .دندرک  یم  تاعالطا  هلدابم  نارهت ، رد  رقتسم 

: تسا هدمآ  هراب  نیا  رد  كاواس  دانسا  زا 

متفه هرادا  لک  تیریدم 

نوتیز ناتـسود  ناگدنیامن  تکرـش  اب  یجراخ و  تاعالطا  نامزاس  تسایر  راسمیت  روضح  رد  خیرات 15/1/46  رد  هکیتارکاذم  رد 
تاعالطا هلدابم  عوضوم  هک  دنتشاد  اضاقت  ناگدربمان  دمآ ، لمعب 

هرابرد ات  ددرگ  روظنم  دش  دهاوخ  لیکشت  ابیرق  هک  هبناج  هس  سنارفنک  همانرب  رد  روبزم  سیورس  اب 

.دیآ لمعب  میمصت  ذاختا  یسررب و  رتبولطم  رتهب و  عضوب  لدابت  تیفیک  هوحن و 

(2) نایزارف .مود  هرادا  لک  ریدم 

، دـش یم  رازگرب  لیئارـسا  هیکرت و  ناریا ، ياه  تلود  زا  یکی  ینابزیم  هب  راب  کی  هام  شـش  ره  هک  هبناج  هس  ياهرانیمـس  راـنک  رد 
تاعالطا هژیو  ياه  هتیمک  زین  هبناج و  هس  ياروش  ياه  تسشن 

120 ص :
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هرامش 12836/214. خروم 28/9/45 ؛ كاواس ؛ شرازگ  - . 1
هرامش 8021/214. خروم 17/1/46 ؛ كاواس ؛ شرازگ  - . 2
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سالجا يرازگرب  هنیمز  سپـس  یـسررب و  ار  زاین  دروم  دراوم  تاعالطا و  رابخا و  دـش و  یم  لیکـشت  شیپ  زا  زین  هناگ  هس  تینما  و 
هب یناریا  ناگدننک  تکرش  تمیزع  صوصخ  رد  كاواس ، ياه  شرازگ  زا  یکی  رد  .دندرک  یم  مهارف  هدامآ و  ار  ییاهن  سنارفنک 

یماسا زاورپ و  مایا  تاعاس و  هب  هبناج ، هس  یتینما  یتاـعالطا و  ياـه  هتیمک  رد  تکرـش  تهج  لیئارـسا ] « ] دـالوف  » اـی دـالوپ »  » رهش
: تسا هدش  هراشا  نینچ  یمازعا  میت  اضعا 

شرازگ عوضوم 

هتیمک هدننک -  گنهامه  هتیمک  اروش - هیسالجا  تاسلج  تروص  هبناج  هس  لکریبد  زور 30/1/46  هبناج  هس  یگتفه  هسلج  رد  - 1
تهج انیع  هک  دومن  هئارا  ار  هبناج  هس  تینما  هتیمک  تاعالطا و 

.ددرگ یم  میدقت  بیوصت 

رادـنامهیم سیورـس  سیئر  طقف  اروش  رد  هک  دومن  داهنـشیپ  ناـفوط )  ) سیورـس سیئر  هک  دومن  راـهظا  لـکریبد  هسلج  نیا  رد  - 2
ياسور درادن  یموزل  دیامن و  داریا  یللملا  نیب  عاضوا  دروم  رد  یقطن 

قطن دروم  رد  ار  دوخ  تارظن  تسا  یفاک  طقف  دنیامن و  ینارنخس  دروم  نیا  رد  رگید  سیورس  ود 

.دنیامن حرطم 

زور ود  تینما  تاعالطا و  ياه  هتیمک  هیـسالجا  همتاخ  زا  سپ  بیوصت  تروص  رد  دومن  راـهظا  زین  دـالوپ )  ) سیورـس هدـنیامن  - 3
.دوش هداد  بیترت  ناگدننک  تکرش  يارب  دیدزاب  همانرب 

زور زا   ) هبناـج هس  تـینما  تاـعالطا و  ياـه  هـتیمک  رد  تکرـش  يارب  دـالوپ )  ) رهـش هـب  ناگدـننک  تکرـش  تـمیزع  دروـم  رد  - 4
: ریز حرشب  زاورپ  ود  ( 18/2/46

[ لاعلا  ] لالا تکرش  اب  زاورپ  هبنشکی 17/2/46  زور  - 

سنارفریا 1245 تکرش  اب  زاورپ  هعمج 15/2/46  زور  - 

.دوش غالبا  هطوبرم  هدنیامن  هب  بتارم  ات  دنیامن  تمیزع  زاورپ  مادک  اب  سنارفنک  رد  ناگدننک  تکرش  دنیامرف  ررقم 

نامزاس تسایر  راسمیت  كاواس و  تسایر  راسمیت  تمیزع  زاورپ  هرامـش  خـیرات و  دومن  تساوخرد  دـالوپ )  ) سیورـس هدـنیامن  - 5
.دوش هداد  واب  زین  یجراخ  تاعالطا 

: تسا ریز  حرشب  یگنهامه  هتیمک  عورش  زور  لبق و  زور  زاورپ 

بش سنارفریا 50:10  حبص   BOAC 50:5 19/2/46 هبنشراهچ - 
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حبص  BOAC 30:10 حبص  6 لاعلا ]  ] لالا هبنشراهچ 20/2/46  - 
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.ددرگ یم  میدقت  تسویپ  هب  هدنیآ  هبناج  هس  سنارفنک  رد  نافوط )  ) و دالوپ )  ) ناگدننک تکرش  یماسا  تسیل  گرب  کی  - 6

.دنراد غالبا  الاب  دروم  رد  ار  یلاع  هیرظن  دنیامرف  ررقم 

متفه لک  هرادا 

-PARTICIPANTS AT THE FORTHCOMING TRI

DENT MEETING

STEEL DELEGATION

[ تیمآ  ] General M. Amit . 1

[ ننِک  ] Mr. N. Kennen . 2

[ تیزاگ  ] Col. S. Gazit . 3

[ لیرواگآ  ] Mr. E. Gavrieli . 4

[ يِولاه  ] Mr. E. Halevy . 5

[ نولآ  ] Mr. Z. Alon . 6

[ نووان  ] Col. G. Navon . 7

[ مِروک  ] Mr. P. Korem . 8

[ نِِول  ] Mr. A. Leven . 9

[ نوراک  ] Mr. D. Karon . 10

STORM DELEGATION

COUNCIL

[ وگود  ] Gen. Dogu

COORDINATION BOARD
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[ لویکآ  ] Gen. Akyol

INTEL. COMMITTEE

[ لویکآ  ] Gen. Akyol

[ ولزوا  ] Col. Uslu

[ ناکیلِک  ] Col. Kelicen

122 ص :
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[ زالراب  ] Mr. Barlas

SEC. COMMITTEE

[ هبِک  ] Mr. Cebe

[ یلاروک  ] Mr. Kurali

[ اروب  ] Mr. Bora

Interpreters

[ الگویساکایوک  ] Mr. Köyagasiogla

[ ولگوسورابراب  ] Mr. Barbarosoglu

[ روگنوگ  ] (Miss Güngör(1

سیئر كاواـس و  سیئر  زین  ناریا و  یتاـعالطا  سیورـس  ياـضعا  ترفاـسم  صوـصخ  رد  كاواـس  متفه  لـک  هرادا  رگید  شرازگ 
: تسا لیذ  حرش  هب  لیئارسا  ینابزیم  هب  هبناج  هس  رانیمس  رد  تکرش  يارب  یجراخ  تاعالطا  نامزاس 

هرامشب 9/2/46-8114/214 تشگزاب 

هبنشراهچ تعاس 30:10  رد  یجراخ  تاعالطا  نامزاس  تسایر  راسمیت  كاواس و  تسایر  راسمیت  هک  ددرگ  یم  مـالعا  هلیـسونیدب 
.دومرف دنهاوخ  ترفاسم  نوتیز  روشکب   B.O.A.C ییامیپاوه تکرش  زاورپ 771  اب   20/2/46

.دنراد مالعا  روبزم  روشک  رد  لک  هرادا  نآ  یگدنیامن  هب  ار  بتارم  دنیامرف  روتسد  تسا  دنمشهاوخ 

(2) هواک پیترس  متفه -  هرادا  لک  ریدم 

تسشن رد  تکرش  يارب  ناریا  یجراخ  تاعالطا  نامزاس  سیئر  زین  كاواس و  سیئر  تکرـش  هک  تسا  رورـض  هتکن  نیا  يروآدای 
ياه شرازگ  .دوب  يولهپ  اضردـمحم  صخـش  زا  زوجم  بسک  هب  طونم  لیئارـسا ، صوصخ  هب  روشک ، زا  جراخ  ياهرانیمـس  اـه و 

: تسایوگ حضاو و  ًالماک  هراب  نیا  رد  كاواس 

شرازگ
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.خیرات هرامش و  نودب  يرس ، يدنب  هقبط  اب  كاواس ، متفه  لک  هرادا  شرازگ  - . 1
هرامش 5034/705. خروم 11/2/46 ؛ كاواس ؛ شرازگ  - . 2
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اب  ) هبناج هس  ياروش  لیکشت  خیرات  عورـش و  ویوا  لت  رد  زا 18/2/46  لیئارـسا  هیکرت -  ناریا -  ياه  سیورـس  هبناج  هس  سنارفنک 
.تسا هدش  داهنشیپ  هتفه  کی  ترفاسم  تدم  روظنم و  همانرب  رد  زا 21/2/46  هضورعم ) سیورس  هس  ءاسور  تکرش 

: هضورعم تیرومامب  رد 20/2/46  رکاچ  تمیزع  بیوصت  دش  دهاوخ  دراو  رد 23/2/46  ینامور  يروهمج  سیئر  هکنیا  ضرع  اب 

(1) .تسا هناهاش  هینس  هداراب  طونم 

.میامن تکرش  لومعم  قبط  هک  دندومرف  بیوصت  .تشذگ  ضرع  فرش  زا 

ياـه سیورـس  ناگدـنیامن  زا  لکـشتم  هبناـج ، هس  هناـخریبد  ناسانـشراک  اـضعا و  هک  دـهد  یم  ناـشن  كاواـس  دانـسا  تاجردـنم 
ثحب و دروم  ار  اهرانیمـس  نوـماریپ  لـیاسم  دنتـشاد و  رمتـسم  تاـسلج  یگتفه  روـط  هب  یتـح  لیئارـسا ، هیکرت و  ناریا ، یتاـعالطا 

دش یم  رازگرب  راب  کی  هام  شش  ره  هک  ار  سالجا  راک  روتـسد  هرابرد  يداهنـشیپ  ثحابم  تاعوضوم و  دنداد و  یم  رارق  یـسررب 
هرادا دانسا  زا  یکی  .دندرک  یم  هیارا  یتاعالطا  هناگ  هس  ياه  سیورس  ياسؤر  نارس و  هب 

ناگدـنیامن باختنا  نییعت و  یگنوگچ  هب  طوبرم  ياهوگو  تفگ  هبناج و  هس  هناخریبد  يداهنـشیپ  روحم  هرابرد  كاواس  متفه  لک 
: تسا هدش  هراشا  نینچ  لیئارسا ،)  ) دالوپ ینابزیم  هب  هبناج ، هس  متفه  سالجا  رد  هدننک  تکرش 

ناگدـنیامن لـک و  هرادا  نـیا  ياـهنامیپ  شخب  سیئر  تکرــش  اـب  هبناـج  هـس  هناـخریبد  یگتفه  تاـقالم  زور 1/7/46  تعاس 13 
.دسر یم  ضرعب  ریز  حرشب  مهم  تاکن  .دش  لیکشت  نافوط  دالوپ و  ياهسیورس 

هتـشذگ ههاـم  شـش  تـالوحت  مهم  تاـکن  لـماش  طـقف  دـیاب  شرازگ  نیا  هک  دـش  تقفاوـم  قـفا  رود  شرازگ  هـیهت  دروـم  رد  - 1
.دوش هراشا  هناگادج  اهروشک  زا  کیرهب  هکنیا  نودب  دشاب  هنایمرواخ 

دومن راهظا  دالوپ  هدنیامن  دوش  لیکشت  دالوپ  رهش  رد  تسا  رارق  هک  هبناج  هس  رانیمس  دروم  رد  - 2

کی صوصخب  تاصخـشم  رانیمـس  عوضوم  رگید  سیورـس  ود  تقفاوم  تروص  رد  هک  دـنک  یم  داهنـشیپ  وا  هعوبتم  سیورـس  هک 
.دوش مالعا  دالوپ  سیورس  هدنیامن  هب  درومنیا  رد  كاواس  تقفاوم  مدع  ای  تقفاوم و  ادعب  دش  رارق  دشاب و  برع  رومأم 

وا هعوبتم  سیورس  رظن  هک  دومن  راهظا  رانیمس  عوضوم  نتخاس  حرطم  نمض  دالوپ  دنیامن  - 3

124 ص :

تشهبیدرا 1346. خروم  یجراخ ، تاعالطا  نامزاس  كاواس ، دنس  - . 1
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ار دوخ  تایبرجت  دنناوتب  هک  دنوش  باختنا  الاب  هدر  زا  رانیمس  هدننک  تکرش  ناگدنیامن  هک  تسنیا 

ناگدنیامن هک  دش  هتفگ  هدربمانب  باوج  رد  .دوش  رازگرب  يرتشیب  تیقفوم  اب  رانیمس  هدرک و  وگزاب 

راک رد  یگمه  هدوب و  هبرجتاب  نادنمراک  زا  ًالوصا  اهرانیمس  رد  كاواس  فرط  زا  هدننک  تکرش 

رد يرتشیب  تاحیضوت  تسین و  نشور  الاب  هدر  ناگدنیامن  مازعا  عوضوم  دنشاب و  یم  دراو  دوخ 

هدومن و حالصا  ار  دوخ  فرح  دالوپ  سیورس  هدنیامن  تاراهظا  نیا  زا  سپ  .تسا  مزال  درومنیا 

.دشاب یم  هبرجتاب  ناگدنیامن  وا  دوصقم  هک  درک  هفاضا 

(1) متفه لک  هرادا 

یماسا زین  ثحب و  دروم  بلاطم  .دوب  تاعالطادـض » بوچراهچ  ، » هراشا دروم  رانیمـس  نیمتـشه  عوضوم  دوجوم ، دانـسا  ساـسا  رب 
لیذ حرـش  هب  كاواس  متفه  لک  هرادا  شرازگ  رد  روبزم ، رانیمـس  رد  هیکرت  ناریا و  لیئارـسا ، هناگ  هس  ياـه  سیورـس  ناگدـنیامن 

: تسا هدمآ 

یلا خـیرات 19/6/47  زا  تاعالطادـض  بوچراـهچ  رد  نیرومأـم  شزومآ  نوماریپ  هبناـج  هس  رانیمـس  نیمتـشه  یلبق  بیوصت  رباـنب 
.دیدرگ لیکشت  لیئارسا  هیکرت و  ياهسیورس  كاواس و  ناگدنیامن  تکرش  اب  اراکنآ  رد   23/6/47

موس و لک  هرادا  زا  يزیربت  يدـیما  دـیمح  ياقآ  متـشه -  لک  هرادا  زا  راجاق  گنـشوه  ياقآ  لک -  هرادا  نیا  زا  طیحم  یلع  ياقآ 
.دنتشاد هدهعب  رانیمس  رد  ار  كاواس  یگدنیامن  شزومآ  لک  هرادا  زا  یلماع  لبج  هلا  تیانع  ياقآ 

ناگدنیامن هدوب و  دیفم  رایسب  شزومآ  رظن  هطقن  زا  روبزم  رانیمس  لک  هرادا  نیا  هدنیامن  راهظا  قبط 

رارق لبود  عبانم  عبانم و  هرادا  هنیمز  رد  لیئارـسا  هیکرت و  ياهـسیورس  راک  شور  نایرج  رد  یهجوت  لباق  ساـیقم  هب  هدـننک  تکرش 
.تفرگ رارق  ثحب  دروم  لامجا  روطب  رانیمس  رد  ریز  هحورشم  بلاطم  .دنتفرگ 

.لبود عبانم  عبانم و  يرورض  تاصخشم  طیارش و  - 1

.عبانم هرادا  دروم  رد  عالطاب  موزل  دح  يدنب و  هطیح  لوصا  تیاعر  - 2

.تایلمع نایرج  رد  تایلمع و  عورش  زا  لبق  نیرومأم  شزومآ  - 3

.عبانم نارومأم و  یتظافح  تاشیامزآ  - 4

.عبنم یتایلمع و  ربهر  نیب  طباور  - 5
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.يرس يدنب  هقبط  اب  هرامش ، نودب  ، 2/7/1346 كاواس ؛ شرازگ  - . 1
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راذـگورف هراب  نیا  رد  یـششوک  چـیه  زا  هدوب و  هجوت  نایاش  هداعلا  قوف  كاواـس  یمازعا  ناگدـنیامن  زا  هیکرت  سیورـس  یئاریذـپ 
.تسا هدشن 

ناگدنیامن زا  رفن  ود  .دندش  هدرب  لوبناتـسا  رهـش  هب  زور  هس  یحیرفت  شدرگ  کی  يارب  كاواس  ناگدنیامن  رانیمـس  همتاخ  زا  دـعب 
یط دننک و  یم  هدافتسا  لوبناتسا  رد  یصخرم  زور  راهچ  زا  بیوصت  قبط  یلماع ) لبج  هلا  تیانع  راجاق و  گنـشوه  ياقآ   ) یمازعا

.دوب دنهاوخ  روبزم  سیورس  نامهیم  هیکرت  سیورس  رارصا  ربانب  تدم  نیا 

: تسا ریز  رارقب  لیئارسا  هیکرت و  ياه  میت  ناگدننک  تکرش  یماسا 

هیکرت فلا :

( هسلج سیئر   ) يالاتروا نیدلارخف  گنهرس  - 

هتم گنهرس  - 

ایاکزوا ياقآ  - 

روگنوگ مناخ  - 

نسیرف ياقآ  - 

لیئارسا .ب 

نورموش ياقآ  - 

هسلج سیئر 

رکایاتوا ياقآ  - 

نیترام ياقآ  - 

نروا ياقآ  - 

لبرا ياقآ  - 

( هیکرت رد  لیئارسا  سیورس  طبار  )

سیورـس هس  هدـننک  تکرـش  ناگدـنیامن  بیوصتب  دوب  رانیمـس  ثحب  دروم  بلاـطم  يوتحم  هک  يا  هماـنعطق  سنارفنک  ناـیرج  رد 

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 
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كاواس یمازعا  ناگدنیامن  تارظن  يواح  رتشیب  هک  همانعطق  نیا  .دیسر 

.دشاب یم  عبانم  هرادا  دروم  رد 

(1) متفه لک  هرادا 

هب نارهت و  رد  زور  هس  تدم  هب  خیرات 29/10/1347  رد  یتاعالطا  هبناج  هس  رانیمس  نیمهن 

126 ص :

.يرس يدنب  هقبط  اب  خروم 26/6/1347 ، كاواس ؛ شرازگ  - . 1

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
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هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 185 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2028/AKS BARNAMEH/#content_note_126_1
http://www.ghaemiyeh.com


یماسا كاواس ، متفه  لک  هرادا  يوس  زا  .دـش  اپرب  تبثم  تاعالطا  بوچراهچ  رد  رومأم  تاطابترا  روحم  لوح  كاواـس ، یناـبزیم 
: تسا هدش  شرازگ  لیذ  هرامش  هب  رظن ، دروم  یتاعالطا  سیورس  هس  ناگدنیامن 

زا لیئارـسا  هیکرت و  ناریا -  سیورـس  هس  ناگدـنیامن  تکرـش  اب  هبناج  هس  رانیمـس  نیمهن  كاواس  تساـیر  راـسمیت  بیوصت  رباـنب 
هینارفعز رد  كاواس  هاگشاب  لحم  رد  زور  هس  تدمب  خیرات 29/10/47 

.دوب تبثم  تاعالطا  بوچراهچ  رد  رومأم  طابترا  رانیمس  رد  ثحب  دروم  عوضوم  .دش  لیکشت 

هدـهعب نآ  ینف  يا و  هفرح  روما  تشاد و  هدـهعب  ار  رانیمـس  هناخریبد  يرادا و  ياهراک  تیلوئـسم  متفه  لک  هرادا  ياـهنامیپ  شخب 
.دوب شزومآ  متشه و  لک  تارادا  ناگدنیامن  مود و  لک  هرادا 

: دندوب ریز  رارقب  سیورس  هس  هدننک  تکرش  ناگدنیامن 

: ناریا فلا - 

مود لک  هرادا  هسلج  سیئر  ولماش  دیجم  ياقآ 

متشه لک  هرادا  وضع  راجاق  گنشوه  ياقآ 

مود لک  هرادا  وضع  روصنم  نویامه  ياقآ 

شزومآ لک  هرادا  وضع  نارازآ  یب  نیسح  ياقآ 

مود لک  هرادا  وضع  هداز  عیفر  دیجم  ياقآ 

شزومآ لک  هرادا  وضع  نارایط  لامک  ياقآ 

مود لک  هرادا  وضع  يزامن  سابع  ياقآ 

: هیکرت ب - 

يروآ عمج  لک  ریدم  تئیه  سیئر  يوسرا  دمحا  ياقآ 

یسوساجدض هرادا  تایلمعربهر  وضع  نشیرا  لوگرا  ياقآ 

ناهلا ياقآ 

وضع

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
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يزرم نورب  هرادا  سیئر 

يزرم نورب  تایلمع  ربهر  وضع  شوموکوا  یمهف  ياقآ 

يزرم نورب  تایلمع  ربهر  وضع  سوروت  هلادبع  ياقآ 

: لیئارسا پ - 

یناهنپ تاطابترا  هرادا  سیئر  تئیه  سیئر  مور  ناهراوآ  ياقآ 

یجراخ ياهروشک  رد 

127 ص :
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نارهت رد  لیئارسا  طبار  نواعم  وضع  زار  هشوم  ياقآ 

یسوساجدض تایلمع  ربهر  وضع  رونام  اناهوج  ياقآ 

رد يزرم  نورب  هرادا  سیئر  وضع  نمدنل  فزوژ  ناورس 

لیئارسا شترا 

ناگدنیامن هدومن و  رظن  لدابت  رگیدکی  اب  رومأم  تاطابترا  عوضوم  نوماریپ  حورشم  روطب  زور  هس  فرظ  سیورس  هس  ناسانـشراک 
هک ثحب  دروم  عوضوم  هنیمز  رد  ار  يا  هعقاو  سیورس  ره 

.دنداد حرش  دوب  هداتفا  قافتا  نانآ  هعوبتم  ياهسیورس  يارب 

دروم هک  دندرک  نایب  رومأم  تاطابترا  دروم  رد  ار  يا  هعقاو  کیره  كاواس  متشه  مود و  لک  تارادا  زا  هدننک  تکرش  ناگدنیامن 
مود لک  هرادا  .تفرگ  رارق  رگید  سیورس  ود  ناگدننک  تکرش  هجوت 

.دناسر دهاوخ  ضرعب  تسا  هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  هک  ار  یبلاطم  رانیمس و  راک  نایرج 

فرط زا  هک  ینایامنهار  قافتاب  سیورـس  ود  ناگدـننک  تکرـش  كاواس  تسایر  راسمیت  یلبق  بیوصت  ربانب  رانیمـس  همتاخ  زا  دـعب 
.دندروآ لمعب  دیدزاب  رهش  نیا  یخیرات  راثآ  زا  دندش و  ناهفصا  مزاع  امیپاوه  اب  دندوب  هدش  نییعت  كاواس 

هاگدورف نیگنس  فرب  شزیر  تلعب  اما  دنیامن  ندید  زین  زاریش  زا  ناگدننک  تکرش  هک  دوب  رارق  ًالبق 

ياهروشک هب  زور 4/11/47  ناگدربمان  .دنیامن  تعجارم  نارهتب  لیبموتا  اب  دندش  روبجم  ناگدـننک  تکرـش  دـش و  هتـسب  ناهفـصا 
.دندومن تعجارم  دوخ  هعوبتم 

(1) متفه لک  هرادا 

لاس هام  رهم  رد  لیئارسا ) « ) نوتیز « » دالوپ ای  رانا   » ینابزیم اب  لیئارـسا  هیکرت و  ناریا ، هبناج  هس  یتاعالطا  سیورـس  رانیمـس  نیمهد 
صوصخ رد  كاواـس  متفه  لـک  هرادا  .دـش  رازگرب  یتاـیلمع  روـما  بوچراـهچ  رد  تبثم  تاـعالطا  هدـنیآ  عوـضوم  لوـح   1348

: تسا هداد  شرازگ  نینچ  رتالاب  تاماقم  هب  ار  بتارم  مهد ، رانیمس  يداهنشیپ  عوضوم 

هبناج هس  رانیمس  نیمهد  هرابرد 

دالوپ رهـش  رد  هدـنیآ  ربماتپـس  هام  یط  سیورـس  هس  ناسانـشراک  تکرـش  اب  هبناج  هس  رانیمـس  هبناـج  هس  ياروش  بیوصت  قبط  - 1
.دش دهاوخ  رازگرب   [ لیئارسا ]

رانیمس رد  ثحب  دروم  عوضوم  دالوپ  سیورس  داهنشیپ  ربانب  هک  هداد  عالطا  هبناج  هس  لک  ریبد  - 2

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 
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128 ص :

.يرس يدنب  هقبط  اب  هرامش ، نودب  نمهب 1347 ، كاواس ؛ شرازگ  - . 1

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
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رظن هک  هدومن  تساوـخرد  انمـض  هدربماـن  .دوـب  دـهاوخ   OPERATIONAL INTELLIGENCE یتایلمع  تاـعالطا  هدـنیآ 
.ددرگ مالعا   48/ هام ریت  زا 29  لبق  دالوپ  سیورس  يداهنشیپ  عوضوم  دروم  رد  ناریا ]  ] مچرپ سیورس 

لک هرادا  نآ  رظن  سکعنم و  مود  لک  هرادا  هب  بتارم  دـشاب  یم  تبثم  تاعالطا  هب  طوبرم  الاب  هدربمان  عوضوم  هکنیاب  هجوت  اـب  - 3
.دیدرگ راسفتسا  يداهنشیپ  عوضوم  دروم  رد 

هدوب و هجوت  لباق  هدـنیآ  رانیمـس  يارب  یتایلمع  تاعالطا  عوضوم  باختنا  هک  دومن  مـالعا  خـیرات 22/4/48  رد  مود  لک  هرادا  - 4
یگدامآ عقومب  رانیمس  رد  تکرش  يارب  لک  هرادا  نآ  نادنمراک 

.تشاد دنهاوخ 

الاب هدربمان  عوضوم  باختنا  دروم  رد  ار  یلاع  رظن  دنیامرف  ررقم  الاب  هحورشم  بتارمب  هجوت  اب 

.دنیامرف غالباب  رما  هبناج  هس  رانیمس  نیمهد  يارب 

(1) متفه لک  هرادا 

هیکرت رد  لاس 1349  نیدرورف  طساوا  رد  ریجنا )  ) هیکرت و  دالوپ )  ) لیئارـسا مچرپ ،)  ) ناریا هبناج  هس  یتاعالطا  رانیمـس  نیمهدزاـی 
يوس زا  هدـش  هیارا  ثحاـبم  هک  دوـب  یگنهاـمه  ياـه  ناـمزاس  یتظاـفح و  تاررقم  یلـصا ، عوـضوم  رانیمـس  نیا  رد  .دـش  رازگرب 
هرادا يرس  شرازگ  .دوب  هداد  رارق  ریثأت  تحت  ًالماک  ار  یناریا  ناگدننک  تکرش  نارومأم و  لیئارسا ، هیکرت و  یتاعالطا  ناگدنیامن 

: تسا نینچ  هراب  نیا  رد  كاواس  متفه  لک 

هبناج هس  رانیمس  هرابرد 

تکرش اب   49 نیدرورف / یلا 14  خیرات 12  زا  هبناج  هس  رانیمس  نیمهدزای  یلبق  بیوصت  ربانب  - 1

ناگدنیامن كاواس  زا  .دش  لیکشت  اراکنآ  رد  لیئارسا  هیکرت و  ناریا -  سیورس  هس  ناسانشراک 

.دندومن تکرش  رانیمـس  رد  هطوبرم ) لک  ریدم   ) شزومآ متـشه -  متفه -  هطوبرم -) لک  ریدم   ) مراهچ موس -  مود -  لک  تارادا 
.دنتشاد هدهعب  ار  هعوبتم  ياه  تئیه  تسایر  شزومآ  لک  ریدم  لیئارسا  سیورس  زا  یسوساجدض و  لک  ریدم  هیکرت  سیورس  زا 

ياه تئیه  زا  کیره  دوب و  یگنهامه  ياهنامزاس  یتظافح و  تاررقم  سیورس  هس  قفاوت  قبط  رانیمـس  رد  ثحب  دروم  عوضوم  - 2
رانیمس نیمهدزای  .دنداد  حیضوت  تظافح  رما  رد  یگنهامه  ياه  هویش  یتظافح و  تاررقم  يارجا  نوماریپ  احورـشم  هدننک  تکرش 

رظن هطقن  زا  هبناج  هس 

129 ص :
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.يرس يدنب  هقبط  اب  هرامش ، نودب  هام 1348 ، ریت  كاواس ؛ شرازگ  - . 1

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 
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هجوت دروم  هداعلا  قوف  لیئارسا  هیکرت و  ياهروشک  رد  یتظافح  ياهنامزاس  زا  یهاگآ  نینچمه  شزومآ و  یتظافح و  يرادرب  هرهب 
رانیمس رد  هحورطم  بلاطم   ) تفرگ رارق  كاواس  ناگدننک  تکرش 

(. دیسر دهاوخ  ضرعب  هناگادج  شزومآ  مراهچ و  لک  تارادا  هلیسو  هلصاح  جیاتن  و 

سیورس .دنتفرگ  رارق  لابقتـسا  دروم  هیکرت  سیورـس  یـسوساجدض  لک  ریدم  هلیـسوب  اراکنآ  هاگدورف  رد  كاواس  ناگدنیامن  - 3
رفس یط  رانیمس و  نایرج  رد  كاواس  هدننک  تکرش  تئیه  زا  هیکرت 

ياه تئیه  راـختفاب  لـیتکوک  تفایـض  کـی  سیورـس  نیا  نواـعم  دومن و  یئاریذـپ  يا  هتـسیاش  وحنب  اـسروب  لوبناتـساب و  یحیرفت 
.داد بیترت  هدننک  تکرش 

رد هک  داد  بیترت  كاواس  یگدنیامن  تئیه  راختفاب  راهان  هب  ینامهیم  کی  زین  هیکرت  رد  رهمایرآ  هاشنهاش  ریفس  یتالیـش  ریما  ياقآ 
زا يدادعت  دوخ و  نانواعم  قافتاب  هیکرت  سیورس  سیئر  نآ 

.دندومن تکرش  سیورس  نیا  دشرا  ءاضعا 

صوصخم سوبوتا  هلیسوب  لیئارسا  ناریا و  سیورس  ود  زا  هدننک  تکرش  ياه  تئیه  یلبق ، بیوصت  ربانب  رانیمـس  همتاخ  زا  دعب  - 4
قیرط زا  هزور  ود  تماقا  کی  زا  دعب  دندش و  هدرب  لوبناتساب 

ار اراکنآ  رهش  ( 18/1/49  ) زورنامه رصع  كاواس  تئیه  دندرک و  تعجارم  اراکنآ  هب  اسروب  رهش 

.دوش یم  شرازگ  راضحتسا  تهج  بتارم  .دومن  كرت  نارهت  دصقمب 

(1) متفه لک  هرادا 

.دش رازگرب  نارهت  رد  لاس 1349  هام  رذآ  رد  لیئارسا  هیکرت و  ناریا ، یتاعالطا  هبناج  هس  رانیمس  نیمهدزاود 

صوـصخ رد  ار  لـک  تارادا  رگید  تالیکـشت و  نآ  داهنـشیپ  ناـمزاس ، نآ  تساـیر  هـب  یـشرازگ  یط  كاواـس ، مـتفه  لـک  هرادا 
: تسا هدرک  هیارا  نینچ  رانیمس  تاعوضوم 

هبناج هس  رانیمس  هرابرد 

روظنم

.رماوا رودص  كاواس و  تسایر  راسمیت  راضحتسا 

هنیشیپ

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 
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2  ) ربماون رخآ  هتفه  فرظ  یسوساجدض  بوچراهچ  رد  هبناج  هس  رانیمس  نیمهدزاود  هبناج  هس  ياهـسیورس  ياسؤر  بیوصت  ربانب 
قبط .دش  دهاوخ  رازگرب  نارهت  رد  هام 49 ) رذآ  ات 9 

130 ص :

.يرس يدنب  هقبط  اب  هرامش ، نودب  خروم 20/1/49 ، كاواس ، شرازگ  - . 1

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 
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نمض سیورـس  ود  ات  دیامن  داهنـشیپ  رگید  سیورـس  ود  هب  رانیمـس  یلـصا  بوچراهچ  رد  عوضوم  هس  دیاب  نابزیم  سیورـس  شور 
يارب عوضوم  کی  كاواس  اب  نینچمه  رگیدکی و  اب  رظن  لدابت 

.دنیامن باختنا  رانیمس  رد  ثحب 

هدش ماجنا  تامادقا 

بوچراـهچ رد  ار  ریز  هحورــشم  عوـضوم  هـس  هدربماـن  لـک  هرادا  دــش و  سکعنم  متــشه  لـک  هراداـب  بـیترت  نـیمهب  بـتارم  - 1
: دومن داهنشیپ  یسوساجدض 

تایلمع تظافح  فلا - 

.رظن دروم  ياهفده  رد  یجراخ  دارفا  مادختسا  ندرک و  ناشن  ب - 

.تباث بقارم  ياه  تسپ  زا  يرادرب  هرهب  هوحن  پ - 

اقفتم سیورـس  ود  هک  هدـش  لصاح  عالطا  نونکا  تفرگ و  رارق  هطوبرم  ياهـسیورس  نیطبار  رایتخا  رد  الاب  هدربمان  عوضوم  هس  - 2
رد تایلمع  تظافح  عوضوم  حرط  اب  زین  متـشه  لک  هرادا  .دـنا  هدرک  باـختنا  هدـنیآ  رانیمـس  عوضوم  ناونعب  ار  تاـیلمع  تظاـفح 

.دراد تقفاوم  رانیمس 

هدرک و تکرـش  رظن  دروم  رانیمـس  رد  شزومآ  مود و  موس -  متـشه -  لک  تارادا  ناگدـنیامن  دـنیامرف  ررقم  بیوصت  تروص  رد 
.دوش ماجنا  شور  قبط  سیورس  ود  نانامهیم  زا  یئاریذپ  تهج  مزال  تامادقا  ریاس 

(1) متفه لک  هرادا 

.دش رازگرب  یتسینویهص  میژر  ینابزیم  هب  یلاغشا و  نیطـسلف  رد  لاس 1350  هام  دادرخ  رد  یتاعالطا ، هبناج  هس  رانیمـس  نیمهدزیس 
تافیرـشت هرادا  هب  يا  همان  یط  كاواس  متفه  لک  هرادا  هک  دوب  ثلاث  ياهروشک  قیرط  زا  یتاعالطا  تایلمع  رانیمـس ، نیا  عوضوم 

، اه نامیپ  هرادا  و 

: تسا هتشون  روبزم ، سالجا  رد  هدننک  تکرش  تارفن  دادعت  زین  نآ و  هب  هراشا  نمض 

هبناج هس  رانیمس 

نوماریپ هدنیآ  هبناج  هس  رانیمس  لیئارسا  هیکرت و  ناریا -  سیورس  هس  ياسؤر  بیوصت  ربانب  - 1

سیورـس طبار  زا  هلـصاو  عالطا  قبط  .دش  دهاوخ  رازگرب  لیئارـسا  روشک  رد  ثلاث  ياهروشک  قیرط  زا  یتاعالطا  تایلمع  عوضوم 
.دیدرگ دهاوخ  لیکشت  هام  دادرخ  ات 22  خیرات 17  زا  رظن  دروم  رانیمس  نارهت  رد  لیئارسا 

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 
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131 ص :

.يرس يدنب  هقبط  اب  هرامش ، نودب  ، 20/8/49 كاواس ، شرازگ  - . 1

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 
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.دننک یم  تکرش  هبناج  هس  رانیمس  رد  هدنیامن  رفن  جنپ  ای  راهچ  سیورس  ره  زا  ًالومعم  - 2

تاعالطا هب  طوبرم  ثحابم  هرابرد  هک  هبناج  هس  رانیمس  نیرخآ  رد  دوجوم  قباوس  هب  هجوت  اب  - 3

رانیمس رد  شزومآ  متشه و  موس -  مود -  لک  تارادا  ناگدنیامن  كاواس  زا  دیدرگ  لیکشت  تبثم 

.دندرک تکرش 

دیئامرف روتسد  تسا  دنمشهاوخ  دراد  یشزومآ  هبنج  الاب  هدربمان  رانیمس  هکنیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  - 4

رماوا عفنیذ  لک  تارادا  ریاس  شزومآ و  لک  هرادا  هدنیامن  تکرش  دروم  رد  ات  دسرب  ضرعب  بتارم 

رد ات  ددرگ  مالعا  لک  هرادا  نیا  هب  ناگدننک  تکرش  یماسا  یفرعم  نمض  هجیتن  رداص و  یضتقم 

.دوش هدراذگ  نابزیم  سیورس  رایتخا 

(1) هواک متفه -  هرادا  لک  ریدم 

یتاعالطا ياه  سیورس  هبناج  هس  ياروش  زین  هبناج و  هس  یصصخت  ياه  هتیمک  ياه  تسشن  هک  تسا  يرورض  هتکن  نیا  يروآدای 
يرازگرب زا  لبق  ای  نامزمه و  لیئارسا  هیکرت و  ناریا ،

دروم ار  رانیمس  نوماریپ  فلتخم  لیاسم  هسلج ، لیکشت  اب  لاعف ، روط  هب  هبناج ، هس  ياهرانیمس 

.دنداد یم  رارق  یسررب  ثحب و 

يرازگرب خـیرات  قیوعت  رب  ینبم  مود ، هرادا  لک  ریدـم  ياضاقت  داهنـشیپ و  هب  هراشا  نمـض  یـشرازگ  یط  كاواس  متفه  لـک  هرادا 
نینچ هدرک و  مالعا  نآ  اب  ار  دوخ  تقفاوم  مهدزیس ، رانیمس 

: تسا هتشون 

هبناج هس  رانیمس  هرابرد 

روظنم

.رماوا رودص  كاواس و  تسایر  ماقم  مئاق  راسمیت  راضحتسا 

هنیشیپ

هـس رانیمـس  دیدرگ  ررقم  دـش  رازگرب  نارهت  رد   50 هام تشهبیدرا  خـیرات 23  رد  هک  هبناـج  هس  ياروش  نیرخآ  بیوـصت  رباـنب  - 1

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 
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لیئارسا روشک  رد  هام 50   [ دادرخ  ] تشهبیدرا ات 21  زا 17  ثلاث ) ياهروشک  قیرط  زا  یتاعالطا  تایلمع   ) عوضوم نوماریپ  هبناـج 
.دوش رازگرب 

نییعت و ار  رانیمـس  رد  هدـننک  تکرـش  لک  تارادا  هک  دـش  تساوخرد  سکعنم و  مکی  لک  هراداب  بتارم  خـیرات 28/2/50  رد  - 2
.دنیامن مالعا  لک  هرادا  نیاب  ار  ناگدننک  تکرش  یماسا 

132 ص :

هرامش 4640/705. خروم 28/2/50 ؛ كاواس ؛ شرازگ  - . 1

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 
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صـصختم داتـسا  شزومآ  لک  ریدـم  دـندومرف  ررقم  دیـسر  ضرعب  بتارم  هک  تشاد  مالعا  مکی  لـک  هرادا  خـیرات 8/3/50  رد  - 3
نیریاس هرابرد  دوش  هدرب  دـیاب  یـشزومآ  هدافتـسا  رثکادـح  دـیامن و  تکرـش  تاسلج  رد  هک  یفرعم  متفه  لک  ریدـم  هب  ار  هطوبرم 

.دسرب كاواس  تسایر  راسمیت  ضرعب  هیهت و  هطوبرم  لک  ریدم  رظن  اب  تسیل  متشه ) موس -  مود -  لک  تارادا  )

هکنیا هب  هجوت  اب  دنک و  یم  ادیپ  طابترا  مود  لک  هرادا  فیاظو  اب  رانیمس  عوضوم  هکنیاب  رظن  - 4

دننک یم  ثحب  رانیمس  رد  نآ  هرابرد  هیهت و  رانیمس  عوضوم  نوماریپ  یشرازگ  هدننک  تکرش  سیورـس  هس  زا  کیره  لومعم  قبط 
بیوصت زا  دعب  هیهت و  ار  رظن  دروم  شرازگ  هک  دش  تساوخرد  مود  هرادا  لک  ریدم  زا  بناجنیا  هلیسوب  زور 9/3/50  رد  ور  نیا  زا 

هب ارنآ  یسیلگنا  نابزب  همجرت  و 

داهنشیپ مود  هرادا  لک  ریدم  .دوش  هداد  رانیمس  رد  نآ  حرط  بیترت  ات  دنراد  لاسرا  لک  هرادا  نیا 

.دوش هتخادنا  قیوعت  هب  زور  ات 40  هامکی  نیب  رانیمس  تقو  یمک  هب  هجوت  اب  دندرک 

متفه لک  هرادا  داهنشیپ 

يزادناربدض 10 هتیمک   ) مود هرادا  لک  ریدم  يداهنشیپ  خیرات  رد  كاواس  ياهیریگرد  هب  هجوت  اب 

رد لیئارسا ) روشک  رد  هام 50  دادرم  هدننک 9-2  گنهامه  هتیمک  هیکرت -  روشک  رد  هام 50  ریت 

لوا زا  رانیمس  هک  دوش  هداد  یبیترت  نارهت  رد  لیئارـسا  هیکرت و  ياهـسیورس  نیطبار  اب  سامت  نمـض  دنیامرف  ررقم  بیوصت  تروص 
.ددرگ رازگرب  دعبب  هام 50  ریت 

(1) متفه لک  هرادا 

لاس 1972م/26/11/2350ش، هیروف  رد  نافوط )  ) هیکرت و  دالوف )  ) لیئارسا مچرپ ،)  ) ناریا یتاعالطا  هبناج  هس  رانیمس  نیمهدراهچ 
: تسا نینچ  كاواس  تسایر  هب  متشه  لک  هرادا  شرازگ  .دش  رازگرب  هیکرت  روشک  رد 

نافوط رهش 

[ نمهب ات 28   26  ] هیروف 15/16/17

[1350  ] لاس 1972

هبناج هس  رانیمس  نیمهدراهچ  راک  هصالخ 

یلک

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 198 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2028/AKS BARNAMEH/#content_note_133_1
http://www.ghaemiyeh.com


ناگدنیامن تکرش  اب  هیروف  ياهزور 15 و 16 و 17  رد  هبناج  هس  رانیمس  نیمهدراهچ 

ص:133

.تسا هدش  هیارا  لاس 1350  تشهبیدرا  رخآ  ياهزور  رد  ارهاظ  همان  نیا  .هرامش  خیرات و  نودب  كاواس ؛ شرازگ  - . 1

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 
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.تخادرپ یتایلمع » تاقیقحت  ياهکیتکات   » رانیمس عوضومب  لیکشت و  نافوط  روشک  رد  ریز  حرشب  سیورس  هس 

[ ناریا  ] مچرپ

متشه لک  هرادا  یمازعا  هدنیامن  ینادحو  سابع  ياقآ  - 1

یمازعا هورگ  سیئر 

يریگناهج ياقآ  - 2

متشه لک  هرادا  یمازعا  هدنیامن 

موس لک  هرادا  یمازعا  هدنیامن  یمیمص  بیعش  ياقآ  - 3

مود لک  هرادا  یمازعا  هدنیامن  ماهس  نمهب  ياقآ  - 4

داژن ناریا  ياقآ  - 5

شزومآ لک  هرادا  یمازعا  هدنیامن 

هب زین  تاسلج  تسایر  دنتفگ  دمآ  شوخ  ار  ناگدنیامن  دورو  یتانایب  یط  ناگرا  لارنژ  هکنیا  زا  سپ 

.دش راک  دراو  رانیمس  هراشا و  مزال  ياهیراکمه 

رانیمس ياه  ثحب 

نیاـب ذـخا و  لـیذ  جـیاتن  یئاـهن  لـیلحت  دومن و  هئارا  ار  دوخ  تارظن  ثحب  دروم  عوضوم  هراـبرد  هطوبرم  ياهـسیورس  ناگدـنیامن 
: دمآ لمعب  قفاوت  تروص 

فیرح هیلع  تاعالطادض  هک  یتامادـقا  هوحن  اب  هدـش و  عورـش  تاعالطادـض  هلیـسو  فیرح  یئاسانـش  اب  یتایلمع  تاقیقحت  .فلا 
دور یم  راکب  هار  نیا  رد  هک  یئاه  هویش  .دبای  یم  نایاپ  دنک  یم  ذاختا 

مادختسا بیترت  نیدب  یئاهن  مادقا  هوحن  هبـستکم و  رابخا  هب  هجوت  اب  هک  ددرگ  یم  صخـشم  یتایلمع  تاقیقحت  فلتخم  لحارم  رد 
.دوش یم  ماجنا  يریگتسد  ندرک و  یثنخ 

ریز دراوم  هب  هجوت  اب  اهنآ  دربراک  هب  هکلب  دنور  یمن  راکب  لکشلادحتم  تروصب  دراوم  هیلک  رد  یتایلمع  تاقیقحت  ياه  هویـش  .ب 
.دنریگ یم  ماجنا 

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 
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فیرح - 1

یلامتحا رطخ  ندوب  عوقولا  بیرق  - 2

قیقحت عوضوم  - 3

تارودقم تاناکما و  لیاسو و  - 4

مزال نامز  تدم  طیارش و  - 5

نتفرگ هدهعب  اب  ات  دیآ  دوجوب  تاعالطادض  رد  یتایلمع  یسررب  دحاو  کی  هک  دش  داهنشیپ  .پ 

ص:134

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 
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.دیامن کمک  ار  یتایلمع  تاقیقحت  فیاظو  یخرب 

(1) .تسا هدوب  رمثرپ  هدنزاس و  روکذم  ياه  ثحب  هک  دندیسر  هجیتن  نیا  هب  رانیمس  نیا  رد  هدننک  تکرش  ناگدنیامن 

روط هب  هک  هبناج  هس  ياهرانیمـس  رانک  رد  هیکرت ، لیئارـسا و  ناریا ، هناگ  هس  ياه  سیورـس  دـش ، رکذ  نیا  زا  شیپ  هک  هنوگ  نامه 
ییارجا و ای  یصصخت و  یـسانشراک و  رگید  ياه  تسـشن  دش ، یم  رازگرب  اه  فرط  زا  یکی  ینابزیم  هب  راب  کی  شـش  ره  لومعم 

ياه هتیمک  .تسا  هدـش  داـی  سنارفنک  اـی  اروش  ناونع  تحت  اـه  تسـشن  نآ  زا  كاواـس  ياـه  شرازگ  رد  هک  دنتـشاد  یتالیکـشت 
هک دـش  یم  اپرب  سیورـس  هس  نارومأـم  ناسانـشراک و  يوس  زا  اـه  تسـشن  رگید  راـنک  رد  زین  ...و ، تینما  تاـعالطا و  یـصصخت 
نآ ثحابم  ییاپرب و  نامز  لحم و  ناگدننک ، تکرـش  يرازگرب ، یگنوگچ  هرابرد  یلـصا و  رانیمـس  نوماریپ  اه  نآ  هدـمع  تیلاعف 

اپرب هدش  دای  ياه  فرط  يوس  زا  هرود  شش  تسیب و  لاس 1351 ، هام  تشهبیدرا  نایاپ  ات  هراشا  دروم  سنارفنک  ای  اروش  .دوب 

هب هراشا  نمض  متشه ، هرادا  لک  تیریدم  هب  باطخ  يرگید  همان  رد  كاواس  مود  لک  هرادا  .دیدرگ 

، تالیکـشت نآ  يوس  زا  یناریا  فرط  شرازگ  هیهت  تساوخرد  نمـض  هبناج ، هس  سنارفنک  نیمـشش  تسیب و  تینما  هتیمک  روتـسد 
رد هدننک  تکرش  یناریا  دارفا  یماسا  ات  تسا  هدرک  اضاقت 

: دوش مالعا  سنارفنک  نآ 

تـسا دنمـشهاوخ  .دش  دـهاوخ  رازگرب  الاکاب  رد  هاـم 51  تشهبیدرا  یلا 21  خـیرات 18  زا  هبناـج  هس  سنارفنک  نیمـشش  تسیب و 
: ریز حرشب  تینما  هتیمک  هسلج  روتسد  رد  جردنم  دراومب  هجوت  اب  دیئامرف  روتسد 

هـس ياهروشک  رد  نمـشد  ياه  سیورـس  هلیـسوب  یتایلمع  تاعالطا  يروآ  عمج  یـسوساج و  ياه  هویـش  رد  يراج  تـالوحت  - 1
.اهتیلاعف هنوگنیا  هیلع  لباقتم  تامادقا  نینچمه  هبناج و 

.فده برع  ياهسیورس  ياه  تیلاعف  نامزاس و  یسررب  - 2

هژیو عوضوم 

لامعا جراخ  میقم  يوروش  عابتا  دروم  رد   R.I.S نامزاس هلیسوب  هک  یتظافح  تامادقا  لرتنک و  - 3

.دوش یم 
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لاسرا اهنامیپ ) لقتـسم  شخب   ) لـک هرادا  نیاـب  هامنیدرورف 51  خـیرات 20  ات  رثکادـح  بیوصت  زا  سپ  هیهت و  ار  مزـال  تاـشرازگ 
ار سنارفنک  رد  لک  هرادا  نآ  ناگدننک  تکرش  یماسا  انمض  .دنراد 

.دنراد مالعا  زین 

(1) هواک متفه -  هرادا  لک  ریدم 

رد لیئارـسا  هیکرت و  یتاعالطا  ياه  سیورـس  ياسؤر  تکرـش  هب  تبـسن  ناـنیمطا  بسک  يارب  نینچمه  كاواـس ، متفه  لـک  هرادا 
هراب نیا  رد  هراشا  دروم  ياه  سیورـس  زا  ات  هدومن  تساوخرد  كاواس ، یگدـنیامن  هب  يا  هماـن  یط  هبناـج ، هس  سنارفنک  اـی  اروش 

.دوش مالعتسا 

: تسا هدش  شرازگ  نینچ  كاواس  سیئر  هب  روبزم ، مالعتسا  تبثم  خساپ 

.كاواس تسایر  راضحتسا 

هنیشیپ

هبناج هس  ياهسنارفنک  رد  تکرش  زا  یلغـش  ياهیراتفرگ  تلعب  لیئارـسا  هیکرت و  ياهـسیورس  ياسؤر  تاقوا  یخرب  هکنیاب  هجوت  اب 
زا هک  دـش  لاوئـس  هیکرت  رد  كاواـس  یگدـنیامن  سیئر  زا  یمارگلت  یط  خیرات 14/1/51  رد  ور  نیا  زا  اذل  دـنا  هتـساوخ  ترذـعم 

راسفتسا روشک  نآ  سیورس  سیئر 

لیئارسا رد  هام 51  تشهبیدرا  ياهزور 20 و 21  رد  هک  هدنیآ  هبناج  هس  ياروش  رد  ایآ  هک  دنیامن 

: هک تسا  هدومن  مالعا  یمارگلت  یط  هیکرت  رد  كاواس  یگدنیامن  سیئر  کنیا  ریخ ؟ ای  درک  دنهاوخ  تکرش  ددرگ  یم  رازگرب 

رد اذهعم  دنتسه  راتفرگ  یلیخ  هکنیا  اب  هک  دندرک  راهظا  دش  لاوئس  بتارم  هیکرت  سیورس  سیئر  زا 

دروم سنارفنک  رد  دایز  لامتحاب  دـنیامن و  ترایز  روشک  نآ  رد  ار  كاواس  تسایر  باـنج  ترفاـسم و  لیئارـسا  هب  هک  دـنراد  رظن 
.درک دنهاوخ  تکرش  رظن 

(2) متفه لک  هرادا 

لاـس رویرهـش  لوا  هتفه  رد  دوب  رارق  یلبق ، هماـنرب  قفاوت و  قبط  لیئارـسا ، هیکرت و  ناریا ، یتاـعالطا  هبناـج  هس  رانیمـس  نیمهدزناـپ 
.دوش رازگرب  نارهت  رد   1351

کی یسررب  ياه  هرادا  هب  باطخ  یلخاد ، يرادا و  تشاددای  کی  یط  كاواس ، مود  لک  هرادا 

: تسا هدومن  تساوخرد  ار ، زاین  دروم  دانسا  هیارا  لیذ ، حرش  هب  ود ، و 

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 203 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2028/AKS BARNAMEH/#content_note_136_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2028/AKS BARNAMEH/#content_note_136_2
http://www.ghaemiyeh.com
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هبناج هس  سنارفنک 

رایتخا رد  هامنیدرورف 51  خیرات 25  ات  رثکادح  بیوصت  زا  دعب  هیهت و  هبناج  هس  سنارفنک  يارب  ریز  هحورشم  دانـسا  تسا  یـضتقم 
: دوش هدراذگ  اهنامیپ  لقتسم  شخب 

نتفرگ رظن  رد  اب  سراف  جیلخ  هقطنم  يدوعـس و  ناتـسبرع  تیوک -  قارع -  ياهروشک  هرابرد  هدش  یـسررب  یلیلحت و  شرازگ  - 1
هرابرد بیترت  هب  هدربمان  شرازگ  همدـقم  رد  انمـض  .اـهروشک  نیا  يداـصتقا  یماـظن و  عقوم  یجراـخ -  تسایـس  یلخاد -  عاـضوا 

.دوش رظن  راهظا  زین  بارعالا  نیب  طباور  هقطنم و  رد  قرش  كولب  ياه  تیلاعف 

.اروش هسلج  رد  كاواس  تسایر  هیحاتتفا  ینارنخس  - 2

.دیهد قیبطت  هقطنم  تالوحت  نیرخآ  اب  زین  ار  ( E.E.I  ) ربخ یلصا  رصانع  تسرهف  انمض  - 3

(1) هواک متفه -  هرادا  لک  ریدم 

رانیمـس يارب  يداهنـشیپ  تاعوضوم  هیارا  نمـض  اه ) نامیپ   ) متفه هرادا  لک  تیریدم  هب  يا  همان  یط  كاواس ، مود  هرادا  لک  ریدم 
زا هاگتسد  نآ  نانکراک  هدافتسا  تلع  هب  مهدزناپ ، هبناج  هس 

، رانیمس هب  نآ  هیارا  یناریا و  فرط  شرازگ  هیهت  تهج  ات  تسا  هدرک  اضاقت  یناتسبات ، یصخرم 

: دوش هداد  تلهم  اه  نآ  هب  هام  ود  تدم 

هب 24/3/51-4666/705 تشگزاب 

: ددرگ یم  داهنشیپ  نییعت و  لک  هرادا  نیا  فرط  زا  هدنیآ  هبناج  هس  رانیمس  رد  حرط  تهج  ریز  هحورشم  تاعوضوم 

.عبانم اب  سامت  عطق  تالکشم  یسررب  - 1

.هاگیاپ روشک  فده و  روشک  رد  فیرح  تاعالطادض  ربارب  رد  تایلمع  ناربهر  تظافح  لرتنک و  - 2

.تایلمع تظافح  رد  نآ  تیمها  اه و  لقان  - 3

مزال حرـش  لک  هرادا  نیا  فرط  زا  تفرگ  رارق  دییأت  دروم  سیورـس  ود  فرط  زا  رکذلا  قوف  عوضوم  هس  زا  یکی  هکنآ  زا  سپ  اذل 
.دش دهاوخ  هدراذگ  رارق  رایتخا  رد  هیهت و  یباختنا  عوضوم  هرابرد  سیورس  ود  ناگدننک  تکرش  هیجوت  روظنم  هب 

مزال تقو  هام  ود  لقاال  روبزم  رانیمس  رد  تکرش  تهج  مزال  كرادم  هیهت  هکنیاب  رظن  انمض 
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رد لک  هرادا  نیا  تکرـش  اذهیلع  دـنیامن  یم  هدافتـسا  هنایلاس  یـصخرم  زا  نادـنمراک  بلغا  ناتـسبات  لصف  تلعب  تشاد و  دـهاوخ 
نیاربانب دشاب  یم  رودقمریغ  قوف  یتشگزاب  رد  هدش  دای  خیرات 

رد سیورس  هس  قفاوت  مالعا  خیرات  زا  هک  ددرگ  ذاختا  یبیترت  دیئامرف  روتسد  تسا  دنمشهاوخ 

نیا هب  هام  ود  تدم  لقادح  رانیمس  عورش  خیرات  ات  رانیمس  رد  ثحب  دروم  عوضوم  باختنا  هنیمز 

.دوش هداد  تصرف  لک  هرادا 

(1) نایزارف مود -  هرادا  لک  ریدم 

همان .دـندرک  مالعا  نییعت و  لاس 1351  هام  رهم  لوا  هتفه  ار  هبناج  هس  یتاعالطا  ياـه  سیورـس  مهدزناـپ  رانیمـس  يرازگرب  ناـمز 
: تسا نینچ  كاواس  سیئر  هب  اه  نامیپ  هرادا 

روظنم

.رماوا رودص  كاواس و  تسایر  راسمیت  راضحتسا 

هام رهم  یلا 6  خیرات 4  زا  هبناج  هس  رانیمس  نیمهدزناپ  كاواس  تسایر  راسمیت  بیوصت  ربانب  - 1

.دش دهاوخ  رازگرب  نارهت  رد   51

رانیمس رد  شا  هعوبتم  سیورس  یگدنیامن  تئیه  سیئر  هک  هداد  عالطا  يا  همان  یط  لیئارسا  سیورس  طبار  خیرات 21/6/51  رد  - 2
دراد تساوخرد  هدربمان  دش و  دهاوخ  نارهت  دراو  رانیمس ) لیکـشت  زا  لبق  زور   5  ) هام رویرهش  هبنـشجنپ 30  زور  رد  نهک ) ياقآ  )

: تدم نیا  یط  هک 

.دیامن تاقالم  هام  رهم  لوا  زور  رد  لک  هرادا  نآ  هتسجرب  نادنمراک  مود و  هرادا  لک  ریدم  اب  فلا - 

نیا رد  هدومن و  دـیدزاب  نادابآ  زا  لیئارـسا ) سیورـس  طبار  نواعم   ) يالزراب ياقآ  قاـفتاب  هاـم  رهم  موس  مود و  ياـهزور  رد  ب - 
.دیامن تاقالم  ار  یموجن  ياقآ  ترفاسم 

تروص رد  ات  دنیامرف  غالبا  لیئارسا  سیورس  طبار  همان  دافم  دروم  رد  ار  یلاع  رماوا  دنیامرف  ررقم 

.ددرگ سکعنم  كاواس  تافیرشت  هب  مزال  ياه  ینیب  شیپ  ماجنا  تهج  بتارم  بیوصت 

(2) اهنامیپ

یتسینویهـص میژر  ینابزیم  هب  لاس 1352  نیدرورف  طساوا  رد  هیکرت ، لیئارـسا و  ناریا ، هناگ  هس  ياـه  سیورـس  مهدزناـش  راـنیمس 
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اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 207 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2028/AKS BARNAMEH/#content_note_138_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2028/AKS BARNAMEH/#content_note_138_2
http://www.ghaemiyeh.com


راب نیا  دوخ ، یگشیمه  لاور  قبط  اه  یلیئارسا  .دش  رازگرب 

هیکرت ناریا و  یتاعالطا  ياه  سیورس  ياسؤر  هب  يداهنشیپ  حرط  یط  ار  عوضوم  نیدنچ  زین 

ص:138
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دییأت زا  سپ  هک  دننک  باختنا  كرتشم  روط  هب  ار  عوضوم  کی  اه ، نآ  نایم  زا  ات  دندرک  هیارا 

.دریگ رارق  یتآ  رانیمس  راک  روتسد  رد  اه ، یلیئارسا 

نینچ هراب  نیا  رد  شزومآ  هرادا  لک  تیریدـم  زین  اه و  نامیپ  هرادا  هب  دـضتعم  رگـشلرس  یجراـخ ، تاـعالطا  ناـمزاس  سیئر  هماـن 
: تسا

1001پ اهنامیپ )  ) یجراخ تاعالطا  نامزاس 

شزومآ هرادا  لک  تیریدم 

هبناج هس  رانیمس 

روشک رد  هامنیدرورف 52  همین  دودح  رد  هبناج  هس  رانیمس  كاواس  تسایر  راسمیت  بیوصت  لیئارـسا و  سیورـس  داهنـشیپ  ربانب  - 1
.دش دهاوخ  رازگرب  لیئارسا 

ات هداد  داهنشیپ  رانیمس  تهج  یلخاد  تینما  بوچراهچ  رد  عوضوم  هس  نابزیم  سیورـس  ناونعب  لیئارـسا  سیورـس  لومعم  قبط  - 2
.دـنیامن مـالعا  لیئارـسا  سیورـس  هـب  رانیمـس  هژوـس  ناوـنعب  باـختنا و  ار  تاـعوضوم  زا  یکی  اـقفتم  هـیکرت  ناریا و  ياهــسیورس 

سیورس يداهنشیپ  تاعوضوم 

: دشاب یم  ریز  رارقب  لیئارسا 

.یطارفا ياهنامزاس  و  اهتسیرورت - اب  اهنآ  تابسانم  برع و  یتاعالطا  ياهسیورس  ( 1

.وا یسرتسد  تیلباق  ای  طیارش  رظن  هطقن  زا  رومأم  یسررب  ( 2

.یطارفا پچ  نایغط و  لماع  ( 3

ماقم مئاق  راسمیت  ضرعب  یشرازگ  یط  لک  هرادا  نآ  رظن  ساکعنا  نمض  بتارم  هدنیآ  رانیمس  تهج  یباختنا  عوضوم  دروم  رد  - 3
هژوس ناونعب  یطارفا ) پچ  نایغط و  لماع   ) لیئارسا سیورس  يداهنـشیپ  عوضوم  هس  زا  موس  عوضوم  دندومرف  ررقم  دیـسر  كاواس 

هدومرف رداص  هک  يرماوا  هب  هجوت  اب  الاب  هدـش  دای  عوضوم  باختناب  طوبرم  لیالد  .دوش  باختنا  هبناـج  هس  رانیمـس  رد  ثحب  دروم 
.دیسر دهاوخ  لک  تیریدم  نآ  عالطا  هب  يا  هسلج  یط  دنا 

رماوا يارجا  رد  هک  دـندومرف  نییعت  ار  لیئارـسا  سیورـس  يداهنـشیپ  عوـضوم  هس  زا  مکی  عوـضوم  مدـقت  مود  هجرد  رد  انمـض  - 4
.دریگ رارق  ثحب  دروم  حرطم و  هدنیآ  ياهرانیمس  رد  عوضوم  نیا  هک  دش  دهاوخ  هداد  یبیترت  هل  مظعم 

.دیامن تکرش  رانیمس  رد  لک  هرادا  نآ  زا  رفنکی  دندومرف  ررقم  - 5
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مکی داتس  اب  دندومرف  ررقم  رانیمس  رد  لک  هرادا  نآ  فرط  زا  هدننک  تکرش  دنمراک  دروم  رد  - 6

ص:139
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.ددرگ یفرعم  نییعت و  مزینومک  هب  طوبرم  لئاسم 

لومعم مزال  مادقا  رانیمس  شرازگ  هیهت  دروم  رد  متشه  موس و  لک  تارادا  اب  سامت  نمض  دنیامرف  روتسد  تسا  دنمشهاوخ  اذهیلع 
رد لک  هرادا  نآ  فرط  زا  هدننک  تکرش  دنمراک  رفنکی  انمض  و 

.دنیامن یفرعم  نامزاس  نیا  هب  مان  هب  ار  رانیمس 

(1) دضتعم رگشلرس  .یجراخ  تاعالطا  نامزاس  سیئر 

تـسشن هناگ ، هس  ياه  سیورـس  یگنهامه  هتیمک  یتینما و  یتاعالطا ، هناگدنچ  ياه  هتیمک  دش ، هراشا  نیا  زا  شیپ  هک  روط  نامه 
هـس رانیمـس  رد  حرط  يارب  زاین  دروم  هک  ار  یثحابم  نآ  رد  دندرک و  یم  اپرب  یتاعالطا  سیورـس  هس  ره  ینابزیم  هب  يا ، هرود  ياه 

دروم دوب ، هبناج 

نیا ییاهن  تابوصم  تامیمصت و  هک  تسا  ینتفگ  .دنداد  یم  رارق  وگو  تفگ  یبایزرا و  یسررب و 

هبناج هس  ياهاروش  ای  اه و  سنارفنک  رد  دـش ، یم  رازگرب  راب  کی  هام  شـش  ره  هک  هبناج  هس  رانیمـس  رد  حرط  زا  لـبق  اـه ، هتیمک 
: تفرگ یم  رارق  یسررب  ثحب و  دروم  حرطم و 

هلیسوب کیتاملپید  تالیهست  زا  هدافتسا  عوضوم  دوب  رارق  هبناج  هس  ياروش  همانعطق  هب  هجوت  اب 

کیتاملپید تینوصم  زا  هدافتـساءوس  هنوگره  اب  هلباقم  بیقعت و  قرط  ندرک  ادـیپ  يزادـنارب و  دـصاقم  تهج  رد  برع  ياهروشک 
رارق ثحب  دروم  حرطم و  هبناج  هس  هدننک  گنهامه  هتیمک  رد 

هفرح هبنج  هب  هجوت  اب  هک  دـندومرف  بیوصت  دیـسر  كاواس  تسایر  راسمیت  ضرعب  لک  تیریدـم  نآ  رظن  هب  هجوت  اب  بتارم  .دریگ 
.دهد رارق  ثحب  دروم  ارنآ  ددرگ  یم  لیکشت  هیکرت  روشک  رد  هام 52  تشهبیدرا  رد 24  هک  هدنیآ  تینما  هتیمک  عوضوم  ینف  يا و 

رماوا يارجا  رد  هکنیاب  هجوت  اب 

تهج ار  مزال  ياه  ینیب  شیپ  دـیئامرف  روتـسد  تسا  دنمـشهاوخ  دـش  دـهاوخ  داهنـشیپ  رگید  سیورـس  ود  هب  بیترت  نیمهب  بتارم 
.دنراد لومعم  هدنیآ  هبناج  هس  سنارفنک  رد  عوضوم  حرط 

(2) دضتعم رگشلرس  .یجراخ  تاعالطا  نامزاس  سیئر 

رد هبناج ، هس  سنارفنک  يرازگرب  هب  هراشا  نمض  یتشاددای ، یط  لاس 1353  رویرهش  رد  كاواس ، تسایر  هزوح  رواشم  ناورکاپ ،
رد كاواس  سیئر  ینارنخس  يارب  يداهنشیپ  روحم  هیارا و  ار  روکذم  سالجا  رد  حرط  يارب  هدش  هتفرگ  رظن  رد  تاعوضوم  نارهت ،

ار روبزم  سنارفنک 

: تسا هدروآ  نینچ 
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ص:140

.پ هرامش 5259/1001 خروم 29/11/51 ؛ كاواس ؛ شرازگ  - . 1
.پ هرامش 5222/1001 خروم 10/11/51 ؛ كاواس ؛ شرازگ  - . 2
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يرادا تشاددای 

روتسد تسا  دنمشهاوخ  دش  دهاوخ  لیکـشت  کیدزن  هدنیآ  رد  هبناج  هس  سنارفنک  هکنیا  هب  هجوت  اب  لک  تیریدم  راسمیت  روتـسدب 
.دنهد رارق  بناجنیا  رایتخا  رد  بیوصت  تهج  هدش  نیشام  خیرات 12/7/53  ات  هیهت و  لیذ  بلاطم  هرابرد  تاشرازگ  دنیامرف 

]:[ ياهروشک يداصتقا  یماظن و  تیعقوم  یجراخ -  تسایس  یلخاد -  عاضوا  نتفرگ  رظن  رد  اب  هدش  یسررب  تاشرازگ  فلا - 

قارع - 1

تیوک - 2

هدحتم یبرع  تاراما  - 3

رطق - 4

نامع - 5

يدوعس ناتسبرع  - 6

بارعالا نیب  طباور  هقطنم و  رد  تسینومک  ياهروشک  تیلاعف  هرابرد  همدقم  - 7

خیرات 20/7/53) ات   ) كاواس تسایر  راسمیت  قفا  رود  ینارنخس  يارب  بلاطم  سوئر  - 1 ب - 

یتاعالطا ياهیدنمزاین  تسرهف  رییغت  هرابرد  تاداهنشیپ  - 2

ربخ یلصا  رصانع  رییغت  هرابرد  تاداهنشیپ  پ - 

نازیم یتاعالطا و  ياهیدـنمزاین  تسرهف  هب  هجوت  اـب  خـیرات 15/7/53  ات  هبناج  هس  ياهـسیورس  هس  نیب  رابخا  هلداـبم  شرازگ  ث - 
نآ ششوپ 

زا سیورس  هس  هلیسو  رابخا  یلصا  رصانع  نازیم  هچ  ات  خیرات 15/7/53  ات  هکنیا  هرابرد  شرازگ  ج - 

.تسا هدش  هدناشوپ  تاعالطا  رظن 

(1) ناورکاپ رواشم -

هام لوا  هتفه  رد  نارهت و  رد  یتاعالطا  هبناج  هس  سیورـس  هام 1354  نمهب  خروم  رانیمـس  هک  تسا  یکاح  كاواس  رگید  شرازگ 
یتاعالطا ياه  سیورـس  هبناج  هس  رانیمـس  نیمکی  تسیب و  تسـشن ، نیا  دـسر ، یم  رظن  هب  .دوب  هدـش  رازگرب  كاواـس  یناـبزیم  هب 
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لیئارسا هیکرت و  ناریا ،

: تسا هدوب 

ص:

.يرس يدنب  هقبط  اب  هرامش ، نودب  خروم 30/6/53 ، كاواس ؛ شرازگ  - . 1
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11/10/54  - هرامش 2800/1001پ وریپ 

هرامش 563 زاورپ  اب  خیرات 3/11/54  رد  هبناج  هس  رانیمس  رد  تکرش  روظنمب  لیئارسا  سیورس  ناگدنیامن  رفن  هلصاو 2  عالطا  قبط 
طبار مالعا  ربارب  انمض  .دش  دنهاوخ  دراو  نارهتب  لاعلا 

لیکشت زا  لبق  هبنش 4/11/54  خیرات  رد  دنراد  لیامت  لیئارسا  سیورس  ناگدنیامن  روکذم  سیورس 

مزال مادقا  درومنیا  رد  دیئامرف  روتسد  تسا  ینمتم  .دنیامن  ترفاسم  رزخ  يایرد  لحاوسب  رانیمس 

.دنراد لومعم 

(1) طیحم كاواس -  تسایر  راسمیت  هزوح 

142 ص :
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هبناج هس  سالجا  رد  كاواس  ياه  شرازگ 

یضعب رد  زین  هبناج و  هس  یتاعالطا  ياروش  ای  سنارفنک  هب  طوبرم  ياه  تسـشن  رد  دنهد ، یم  یهاوگ  دوجوم  دانـسا  هک  هنوگ  نآ 
لیئارسا ناریا ، یتاعالطا  ياه  سیورس  ياسؤر  اهرانیمس ،

، راک روتسد  نیا  رب  هوالع  .دندوب  هیحاتتفا  قطن  ناونع  هب  شرازگ  هیارا  هب  فظوم  هیکرت ، و 

یتاعالطا ياهدرواتسد  اه و  هاگدید  تارظن ، هطقن  لصاح  ناونع  هب  یطوسبم  اتبـسن  شرازگ  زین  هناگ  هس  ياه  سیورـس  زا  کیره 
سیئر قطن  ای  شرازگ و  هنومن ، يارب  .دـندرک  یم  هیارا  سـالجا  هب  نیودـت و  يروآ ، عمج  هناـیمرواخ  هقطنم  لـیاسم  نوماریپ  دوخ 
هرابرد یتاعالطا  يواح  دوب ، هدش  رازگرب  هیکرت  روشک  رد  هک  هبناج  هس  ياروش  تسـشن  نیمهدزناش  رد  ناریا ، یتاعالطا  سیورس 

: تسا هدمآ  نینچ  نآ  زا  یشخب  رد  هک  تسا  یبرع  ياه  تلود  یضعب  اب  يوروش  طباور  هیروس و  روشک  هقطنم ، لیاسم 

یمارگ ناتسود  ناراکمه و  تیمآ ، لارنژ  سیئر  ياقآ 

هبناج هس  ياروش  نیمهدزناش  حاتتفا  تبسانمب  هک  هسلج  نیا  رد  ار  دوخ  لیئارسا  كرت و  ناتسود  اددجم  زورما  هک  ملاحشوخ  رایسب 
.میئامن وگتفگ  رگیدکی  اب  یئ  هقطنم  لئاسم  هرابرد  ات  داد  دهاوخ  تصرف  امب  زورما  هسلج  .منک  یم  تاقالم  تسا  هدیدرگ  لیکـشت 

اصوصخ تارکاذم  نیا 

ریخا هام  شش  رد  میا  هدوب  دهاش  یگمه  هک  روطنامه  اریز  دشاب ، یم  صاخ  تیمها  زئاح  ام  يارب 

برع یبالقنا  حالطـصاب  ياهروشک  تدم  نیا  فرظ  رد  .تسا  هداد  خر  هنایمرواخ  رد  یهجوت  لباق  یـساسا و  تالوحت  تارییغت و 
هک روطنامه  .دنا  هتفرگ  شیپ  رد  ار  یئ  هناراکزواجت  ياه  شور  کنیا  دندومن  یم  يوریپ  یعفادت  تسایس  عون  کی  زا  نونکات  هک 

يدیدج تالوحتب  ار  دوخ  ياج  جیردتب  دوب  برع  نارس  سنارفنک  فده  ارهاظ  هک  هقطنم  شمارآ  حلص و  يرارقرب  میناد  یم 

143 ص :
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برخم یمجاهت و  ياهورین  ات  هداد  یبسانم  تصرف  برع  یبالقنا  حالطـصاب  ياهروشک  هب  هیروس  میژر  ینونک  فعـض  .تسا  هداد 
.دنیامن تیوقت  روشک  نیا  ياههاگیاپ  رد  ار  دوخ 

روضح يوروش و  تلود  عطاق  تسایس  هدش  برع  یبالقنا  حالطصاب  ياهروشک  لکشت  ثعاب  رتشیب  هک  یلماع  تدم  نیا  هلصاف  رد 
.تسا هدوب  یبرغ  لود  فرط  زا  تبثم  تسایس  کی  بیقعت  مدع  هقطنم و  رد  يو  رتشیب 

رد ار  دوخ  یلبق  لدـتعم  تسایـس  يوروش  تلود  قوف  رد  روکذـم  ياهروشک  هب  یماظن  هظحالم  لباق  ياه  کمک  ياطعا  رب  هوالع 
برع یبالقنا  حالطـصاب  ياهروشک  نیفلاخم  هیلع  ار  يراد  هنماد  یـسایس  تادـیدهت  یتاـغیلبت و  تـالمح  هتـشاذگ و  راـنک  هقطنم 

.تسا هدومن  عورش 

.دزاس یم  رت  لکشم  حلص  رارقتسا  نیمأت  يارب  ار  ام  هفیظو  هدوب و  تیمها  لامک  زئاح  ام  رظن  زا  يوروش  تسایس  رییغت 

دیاـع یتـبثم  جـیاتن  هتفرگ و  تروـص  اروـش  نـیا  رد  يدـیفم  رثؤـم و  تارکاذـم  هـک  مدـنموزرآ  دوـخ  رـصتخم  بلاـطم  همتاـخ  رد 
.ددرگ ام  هبناج  هس  ياهسیورس 

كرت ناتسود  مرگ  يزاون  نامهم  زا  ناریا  یگدنیامن  تئیه  دوخ و  فرط  زا  مهاوخ  یم  هزاجا  تصرف  نیا  زا  مانتغا  اب  سیئر  ياقآ 
(1) .میامن رکشت  هنامیمص  دوخ 

هرود یتاعالطا  هبناج  هس  ياروش  سالجا  ینایاپ  شخب  رد  هدـمآ  تسد  هب  تصرف  زا  هدافتـسا  اب  ناریا ، یتاـعالطا  سیورـس  سیئر 
: تفگ نینچ  كرتشم  نانمشد  هیلع  هزرابم  فده  اب  تسشن  نیا  رد  تاعالطا  لدابت  هوحن  زا  يدنسرخ  راهظا  نمض  مهدزناش ،

دنمجرا ناتسود  ناراکمه و  تیما - لارنژ  سیئر -  ياقآ 

تئیه ءاضعا  دوخ و  بناج  زا  رکـشت  راهظا  نمـض  ملیام  تسا  نایاپ  فرـش  رد  هبناج  هس  ياروش  هیـسالجا  نیمهدزناـش  هک  نونکا 
.مراد زاربا  دیفم  شخبدوس و  تارکاذم  نیا  رد  تکرش  زا  زین  ار  دوخ  يدونشوخ  بتارم  ناریا 

زا هکلب  دشاب  یم  دیفم  هقطنم  یسایس  عاضوا  هرابرد  تاعالطا  لدابت  رظن  زا  اهنت  هن  تاسلج  نیا 

نانیمطا .دراد  یئازسب  تیمها  زین  ام  كرتشم  نانمشد  هیلع  هزرابم  يارب  مزال  تامدقم  هیهت  تهج 

میهاوخ هدنیآ  رد  سیورس  هس  نیب  دوجوم  كرتشم  مهافت  يراکمه و  حور  زا  هدافتسا  اب  ام  هک  مراد 

.میرادرب دوخ  دصاقم  يارجا  رد  يرتعیرس  ياهماگ  تسناوت 
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ناگدنهد و شرازگ  هنادجم  تیلاعف  هناخریبد و  هنامیمص  ياهیراکمه  زا  مناد  یم  مزال  همتاخ  رد 

هتخاس مهارف  تدم  نیا  رد  یهجو  نیرتهب  هب  ار  ام  هافر  لیاسو  هک  كرت  ناتـسود  مرگ  رایـسب  یئاریذـپ  يزاون و  نامهم  زا  نینچمه 
(1) .میامن رکشت  دنا 

رد اروش ، ای  هبناج و  هس  ياه  هتیمک  ياـه  تسـشن  رد  زین  یجراـخ  تاـعالطا  سیئر  دـضتعم ، رگـشلرس  كاواـس ، سیئر  رب  هوـالع 
ار سالجا  رد  هدننک  تکرش  یناریا  تأیه  تسایر  هک  ینامز 

خیرات رد  هیکرت و  رد  هک  هبناج  هس  یگنهامه  هتیمک  رد  هدربمان  ینارنخس  .درک  یم  هیارا  ییاه  شرازگ  نینچ  تفرگ ، یم  هدهع  هب 
ياهروشک یضعب  رد  يوروش  روضح  زا  ینارگن  زاربا  نمض  هدربمان  .تسا  روبزم  دراوم  زا  يا  هنومن  دوب ، هدش  رازگرب  هام  رذآ   17

گرم ریثأت  نازیم  ینیطـسلف و  ياه  نامزاس  یبرع و  کلامم  یـضعب  تیعقوم  تیعـضو و  یبایزرا  هب  دـنه ، سوناـیقا  رد  زین  یبرع و 
.دیزرو تردابم  اه ، نآ  رب  رصم  تقو  روهمج  سیئر  رصانلادبع  لامج 

، قارع هرابرد  یلیاسم  هب  هراشا  زا  سپ  یگنهامه ، هتیمک  هیحاتتفا  ینارنخـس  رد  یهاشنهاش  ناریا  یجراخ  تاعالطا  ناـمزاس  سیئر 
: دناسر مامتا  هب  ار  دوخ  شرازگ  نمی  روشک  رد  يوروش  ناسانشراک  روضح  اهدرک و 

هام 1349) رذآ  اراکنآ 17   ) هبناج هس  هدننک  گنهامه  هتیمک  رد  دضتعم  رگشلرس  راسمیت  قطن 

یم لیکـشت  هیکرت  روشک  يابیز  تختیاپ  رد  هبناج  هس  هدـننک  گنهامه  هتیمک  رگید  رابکی  هک  تسا  رطاـخ  ترـسم  هیاـم  نم  يارب 
سنارفنک نیا  يرازگرب  تابیترت  هیکرت  سیورس  هشیمه  دننام  .دوش 

.مراد مالعا  ار  دوخ  يرازگساپس  بتارم  دروم  نیا  رد  مناد  یم  مزال  هداد و  ماجنا  ناوارف  هجوت  تقد و  اب  ار 

زا ملیام  .موش  انشآ  هیکرت  سیورـس  دیدج  نواعم  اب  ات  تسا  یتصرف  نوچ  تسا  نادنچ  ود  هسلج  نیا  رد  تکرـش  زا  نم  یتقوشوخ 
دمآ شوخ  هبناـج  هس  هداوناـخ  هب  ار  ناـشیا  ندـش  قحلم  هتفگ و  کـیربت  ناشدـیدج  تمـس  رطاـخب  نوگکآ  لارنژ  هب  بلق  میمص 

همادا هتـشذگ  عیـسو  سایقمب  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  سیورـس  هس  ياهیراکمه  ام  ناـیم  رد  ناـشیا  دوجو  اـب  مراد  ناـنیمطا  .میوگب 
.تفای دهاوخ 

نیفرط قفاوت  مدع  دراد  همادا  نوگانوگ  لئاسم  هنیمز  رد  فلتخم و  حوطـس  رد  برغ  قرـش و  نایم  هک  یتارکاذـم  مغریلع  نایاقآ - 
.دروخ یم  مشچب  نانچمه  مانتیو  هنایمرواخ و  مهم  هلئسم  ود  هرابرد 
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نآ هناشن  تارکاذم  نیا  همادا  نکل  تشاد  دهاوخ  كولب  ود  تارکاذم  طیحم  رد  یفنم  تارثا  کش  نودـب  قفاوت  مدـع  نیا  هچرگا 
.دنشاب یم  فقاو  درس  گنج  دیدشت  زا  يریگولج  یللملا و  نیب  مهافت  ظفح  موزل  تیمها و  هب  نیفرط  هک  تسا 

تیلاعف يارب  يرتشیب  تاناکما  بدنملا  باب  هگنت  رد   PRIM هریزج دنه و  سونایقا  رد   SOCOTA هاگیاپ هب  يوروش  یسرتسد 
مهارف سراف  جیلخ  دنه و  سونایقا  هزوح  رد  يوروش  يذوفن  ياه 

کلذـعم دراد  هقطنم  نیا  رد  يوروش  يذوـفن  تاـناکما  رد  یفنم  تارثا  زوـنه  زئوـس  لاـناک  ندـنام  هتـسب  هکنیا  اـب  تسا و  هتخاـس 
نیا نئارق  تسا و  هدومن  یثنخ  ار  تارثا  نیا  يدایز  دـح  ات  یبونج  نمی  قلخ  يروهمج  نادوس و  رـصم و  رد  يوروش  ذوفن  شیازفا 

ناوت یم  ریز  حرشب  هصالخ  روطب  ار  رما 

: درک رکذ 

رد هژیوب   ) نادوس فرط  زا  يوروش  یماـظن  تازیهجت  حالـس و  تفاـیرد  رـصم - یـسایس  یماـظن و  روما  رب  يوروش  طلـست  شیازفا 
یماـظن و روما  رد  يوروش  ناسانـشراک  طلـست  شیازفا  نادوس -  تروـپ  يردـنب  تالیهـست  زا  يوروـش  هدافتـسا  و  یئاوـه ) يورین 

يذوفن ياه  تیلاعف  تیاده  اه و  یتشک  يریگتخوس  يارب  ندـع  هاگیاپ  زا  يوروش  هدافتـسا  یبونج و  نمی  قلخ  يروهمج  یـسایس 
.روشک نیا  زا  سراف  جیلخ  رد  هنخر  يارب  دوخ 

زئاـح یماـظن  یـسایس و  رظن  زا  هک  تسا  ساـسح  هقطنم  نیا  هب  يوروش  هجوت  هناـشن  ناـکامک  هنارتیدـم  رد  يوروش  روـضح  همادا 
تیعقوم تیبثت  تهج  ار  يوروش  تاناکما  رما  نیا  دشاب و  یم  تیمها 

رد سب  شتآ  دیدمت  هکنآ  اب  .دهد  یم  شیازفا  هقطنم  نیا  رواجم  یبرع  ياهروشک  رد  دوخ  يذوفن 

لماوع کلذعم  تسا  هدروآ  دوجوب  گنیرای  تیرومأم  همادا  تهج  يدیما  هنزور  هنایمرواخ  هقطنم 

تدم يارب  ار  عضو  نیا  همادا  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  هقطنم  یسایس  لئاسم  قمع  رد  يا  هدننک  نارگن 

.دیامن یم  دیعب  يدودحمان 

رد یتارییغت  بجوم  ندرا  رد  هتشذگ  ربماتپـس  نینوخ  عیاقو  برع و  ناهج  رد  يو  صاخ  تیعقوم  هب  هجوت  اب  رـصان  گرم  نایاقآ - 
قیقد روطب  نآ  یعطق  تارثا  هک  دشاب  هتشاد  لابندب  ار  يرگید  ياهینوگرگد  هدنیآ  رد  تسا  نکمم  هک  تسا  هدش  یبرع  هنایمرواخ 

نیا .تسین  ینیب  شیپ  لباق  زونه 

: ًالثم هک  دروآ  یم  دوجوب  ریز  بلاطم  ریظن  ار  یلئاسم  تالوحت 

؟ تشاد ار  برع  ناهج  رد  رصان  زارطمه  ینیشناج  ندش  ادیپ  راظتنا  ناوت  یم  ایآ  - 

؟ تسا هدومن  مهارف  ثعب  بزح  ذوفن  تیلاعف و  شرتسگ  يارب  ار  هنیمز  دح  هچ  ات  رصان  گرم  ایآ  - 
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تفر یم  راظتنا  هکیروطنآ  ندرا  ریخا  ثداوح  هجیتن  رد  ینیطسلف  ياهنامزاس  یماظن  تسکش  ایآ  - 

ياج هب  هنیمز  نیا  رد  سوکعم  تارثا  ای  تسا  هدرک  فیعضت  زین  ار  اهنامزاس  نیا  یسایس  تیعقوم 

؟ تسا هدراذگ 

یمـسرریغ لیامت  زاربا  یبیل و - نادوس و  رـصم - لیکـشت  لاح  رد  نویـساردف  رد  روشک  نیا  تیوضع  هیروس و  ریخا  عیاقو  اب  ایآ  - 
رما نیا  ققحت  تروص  رد  و  دـش ؟ دـهاوخ  مهارف  رـصم  يربهرب  ردـتقم  یـسایس  بطق  کی  لیکـشت  تابجوم  نآب  نتـسویپ  هب  ندرا 

؟ تفای دهاوخ  یتابث  ماود و  ًالوصا  ایآ  تشاد و  دهاوخ  ریثأت  بارعا  هب  التبم  لئاسم  لح  رد  دح  هچ  ات  روبزم  نویساردف 

هدـش لح  ناوت  یم  روشک  نیا  رد  ار  درُک  هلئـسم  ایآ  تسناد و  هتفای  همتاخ  دـیاب  ار  قارع  یثعب  نارادـمامز  یلخاد  تازراـبم  اـیآ  - 
.رگید تالاؤس  يرایسب  و  دومن ؟ یقلت 

لئاسم نیا  یسررب  هب  اقیمع  ناوتن  دیاش  دراد  رایتخا  رد  هتیمک  نیا  هک  یمک  تقو  اب  هچرگا  هک 

ار لئاسم  نیا  زا  يا  هراپ  فرط  کی  زا  نامز  تشذـگ  نارهت  رد  هدـنیآ  هبناج  هس  ياروش  لیکـشت  ماگنه  مراودـیما  نکیل  تخادرپ 
دروم ار  هقطنم  لئاسم  يرتشیب  تصرف  اب  مه  دشاب و  هداد  باوج 

.میهد رارق  یسررب 

.دنیامرفب داریا  ار  دوخ  هیحاتتفا  ياهقطن  لیامت  تروص  رد  هک  منک  یم  تساوخرد  لیئارسا  هیکرت و  ياهـسیورس  نانواعم  زا  نونکا 
(1) .مرکشتم

، ناریا یتاعالطا  ياه  سیورـس  هبناج  هس  ياروش  تسـشن  نیمـشش  تسیب و  رد  كاواس  سیئر  ینارنخـس  هراب ، نیا  رد  رگید  هنومن 
ویوآ لت  رد  لاس 1351 ، رد  هک  تسا  هیکرت  لیئارسا و 

هب ناـهج و  رـسارس  رد  روشک  نآ  ذوفن  نیچ و  تردـق  شیازفا  یللملا ، نیب  تـالوحت  يا  هراـپ  هب  هراـشا  زا  سپ  وا  .دوـب  هدـش  اـپرب 
یـسایس عاـضوا  هب  هراـشا  زا  سپ  همادا  رد  وا  .تخادرپ  یبرع  ياـهروشک  یـضعب  رد  يوروـش  ذوـفن  هب  اـقیرفآ ، ایـسآ و  صوـصخ 

: دش هدنیآ  ثداوح  ینیب  شیپ  هقطنم و  ساسح  لیاسم  هیزجت  لیلحت و  راتساوخ  هنایمرواخ 

هام 51 تشهبیدرا   21 - 20 ویوآ - لت  هبناج  هس  ياروش  نیمشش  تسیب و  رد  كاواس  تسایر  هیحاتتفا  قطن 

ناتسود مرتحم -  ناگدنیامن  نیسرا - لارنژ  ریمض - لارنژ 

میوش عمج  مه  رودب  ویوآ  لت  يابیز  رهش  رد  ات  داد  تسد  یتصرف  رگید  رابکی  هک  متقوشوخ  رایسب 
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رذآ 1349.  17 هیکرت ، هبناج  هس  سالجا  رد  دضتعم  رگشلرس  قطن  هب  طوبرم  كاواس ، دنس  - . 1
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.میزادرپب رظن  لدابت  هب  دوخ  هقالع  دروم  هقطنم  تالوحت  نیرخآ  نوماریپ  و 

ترفاسم هچ  تسا ، هدیدرگ  دوخ  تالوحت  ریس  زا  يدیدج  هلحرم  دراو  ناهج  هک  مزاس  ناشنرطاخ  ملیام  تصرف  نیا  زا  هدافتـسا  اب 
يدودح ات  زین  رادید  نیا  تارثا  هتفرگ و  ماجنا  نیچ  هب  نوسکین 

تـسد دوخ  ذوفن  ياه  هیاپ  نتخاس  مکحتـسم  روظنمب  هدش  هتخانـش  گرزب  تردق  کی  تروصب  زورما  نیچ  .تسا  هدیدرگ  نشور 
جیاتن رد  یتسیاب  ار  تالوحت  نیا  هلابند  هچرگا  .تسا  هدز  اقیرفا  ایسآ و  صوصخب  ناهج و  ياهروشک  رـسارس  رد  یعیـسو  تیلاعفب 

نوسکین هدنیآ  ترفاسم 

رد نیچ  يوروش و  نیب  دـیدش  تباـقر  تروصب  یئاـه  تیلاـعف  نونکا  مه  زا  هک  تشاد  هجوت  یتسیاـب  یلو  دومن  وجتـسج  يوروشب 
نارحب نازیم  زا  تسا  هتـسناوتن  نیچ  تاماقم  اب  نوسکین  تارکاذـم  ترفاسم و  تقیقح  رد  هدـیدرگ و  زاغآ  ناـهج  تسایـس  هنحص 

تلود اریز  دهاکب ، یللملا  نیب 

كرتشم هیمالعا  رد  هک  دیامن  یم  ساسحا  یبلاطم  رد  ار  نیچ  هب  نوسکین  ترفاسم  تیمها  يوروش 

رد دوخ  يذوفن  تیعقوم  هب  هجوت  اب  يوروش  نونکا  مه  زا  زین  تلع  نیمه  هب  تسا و  هدیدرگن  جرد 

.دروآ لمعب  نیچ  یسایس  یمجاهت  تامادقا  ربارب  رد  ار  مزال  يریگشیپ  ات  هدز  یسایس  عیسو  تامادقا  هب  تسد  هقطنم  ياهروشک 

هرهب دروم  نانچمه  ددرگ  یم  بوسحم  يوروش  ذوفن  يارب  هنیمز  ندومن  مهارف  رد  یگرزب  لماع  هک  یبرع  هناـیمرواخ  نارحب  همادا 
ءاضما هقطنم  رد  دوخ  ذوفن  طسب  هنیمز  رد  ار  يوروش  ریخا  مادقا  نیرتزراب  دیاب  دراد و  رارق  روشک  نآ  هدش  باسح  قیقد و  يرادرب 

یم ناشن  یبوخب  هنایمرواخ  رد  يرگید  مهم  هاگیاپ  داجیاب  ار  يوروش  صاـخ  هجوت  ناـمیپ  نیا  هچ  تسناد  قارع  اـب  یتسود  ناـمیپ 
هب نتفای  تسد  هک  ار  دوخ  یمیدق  فده  هک  دوب  دهاوخ  رداق  روشک  نآ  سپ  نیا  زا  دهد و 

یثعب میژر  تیوقت  ثعاب  نامیپ  نیا  رگید  فرط  زا  دـیامن و  رت  کیدزن  لمع  هلحرم  هب  تسا  ناتـسبرع  هریزج  هبـش  سراـف و  جـیلخ 
ياهروشک هیلع  هناراکبارخ  ياه  تیلاعف  همادا  تهج  يرتلاعف  هاگیاپ  تروص  هب  ار  روشک  نیا  دـش و  دـهاوخ  برع  ناهج  رد  قارع 

کش .دروآ  دهاوخرد  هقطنم 

دروم ار  وتنس  هقطنم  سراف و  جیلخ  تینما  هنارتیدم -  قرـش  رد  برغ  تیعقوم  قارع  رد  يوروش  يذوفن  تیعقوم  میکحت  هک  تسین 
هقطنم رد  نارحب  هماداب  کش  نودب  داد و  دهاوخ  رارق  دیدهت 

دهاوخ کمک  دیآ  یم  دوجوب  نآ  فیفخت  يارب  يرادیاپان  يراودیما  هاگ  هاگ  هک  هنایمرواخ  یبرع 

یناهج مود  گنج  همتاخ  نامز  زا  يوروش  شور  میامن  هفاضا  هک  مناد  یمن  درومیب  اجنیا  رد  .درک 

يداصتقا و ياه  کمک  ياطعا  اب  دوخ و  زیمآ  تملاسم  تسایس  ششوپ  تحت  هک  تسا  هدوب  نآ 
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هک تسا  هدوب  ینارود  اـب  نراـقم  يوروـش  فرط  زا  شور  نیا  هنافـسأتم  دـیامن و  داـجیا  اـهروشک  رد  یمکحم  ياـپ  ياـج  یماـظن 
يوس زا  رود  رواخ  رد  يریگرد  لـلعب  زین  اـکیرمآ  وسکی و  زا  دوخ  یجراـخ  ياـه  هنیزه  رد  رتشیب  یئوج  هفرـص  روظنمب  ناتـسلگنا 

.دنروآ یمن  لمعب  يوروشب  یسایس  مجاهت  زا  يریگولج  رد  يرثؤم  مادقا  رگید 

لیکشت زا  سپ  .دشاب  یم  فلتخم  یـسایس  ياهتردق  تباقر  ساسح  هنحـص  نانچمه  زین  سراف  جیلخ  هقطنم  صوصخب  هنایمرواخ و 
هک راکبارخ  لماوع  ياه  تیلاعف  هدومن و  هجوت  بلج  تاراما  نیب  رد  یتنـس  یـسایس و  ياه  تباقر  هقطنم  رد  برع  هدـحتم  تاراما 

هدهاشم يوروش  اههورگ و  نیا  نیب  یمیقتسم  ياه  یگتسباو  دروخ و  یم  مشچ  هب  دندرگ  یم  تیامح  قارع  یثعب  تلود  بناج  زا 
.ددرگ یم 

ار دوخ  یسایس  ذوفن  ات  دراد  یعس  هدومن  رارقرب  تیوک  نمی و  قلخ  کیتارکمد  يروهمج  اب  هک  یطباور  هب  هجوت  اب  زین  نیچ  تلود 
لیبق زا  یتامادقا  زین  هنیمز  نیا  رد  دهد و  هعسوت  هقطنم  رد 

ناوت یم  نیچ  ياهتیلاعف  دیدشت  اب  .تسا  هدروآ  لمعب  یبرع  هدحتم  تاراماب  رایس  ناگدنیامن  مازعا 

لمعب يرتشیب  شالت  هداد و  تعسو  ار  دوخ  يذوفن  ياهتیلاعف  هنماد  زین  يوروش  هک  تشاد  راظتنا 

رد ار  دوخ  يذوفن  عضاوم  رگید  يوس  زا  هدروآ و  دوجوب  نیچ  هنایمرواخ و  ياهروشک  نیب  یتعناـمم  دـس  کـی  وسکی  زا  اـت  دروآ 
دیابن قارع  رد  روشک  نیا  عقوم  میکحت  اـب  اـهنت  هناـیمرواخ  رد  ار  يوروش  یـسایس  مجاـهت  تهج  نیمهب  .دـیامن  میکحت  برغ  ربارب 

.دومن یقلت  هتفای  همتاخ 

دروم ار  هقطنم  رثؤم  مهم و  ياهدادـیور  هک  دـنک  یم  مکح  تاسلج  نیا  ساسح  قیقد و  هفیظو  هدـش  هتفگ  بتارمب  هجوت  اب  نایاقآ 
ار اهنآ  اب  هلباقم  ياههار  میـسرت و  هدـنیآ  یلامتحا  ثداوح  دوجوم و  عضو  زا  یئایوگ  نشور و  ریوصت  هداد و  رارق  لیلحت  هیزجت و 

.دیامن داهنشیپ 

جیاتن میناوتب  مراودیما  هتشاد و  مالعا  مرتحم  ناراکمه  ناگدنیامن و  زیزع و  ناتسود  رادید  زا  ار  دوخ  يدونشخ  ترسم و  رگید  راب 
.میروآ تسدب  تاسلج  نیا  زا  یهجوت  لباق  هدنزرا و 

(1) مرکشتم

فرط ياه  ینارنخس  زا  رگید  یکی  دوب  هدش  اپرب  نارهت  رد  هک  یتاعالطا  هبناج  هس  سنارفنک  نیما  یـس  هب  كاواس  سیئر  شرازگ 
لیئارسا و ناریا ، هبناج  هس  یتاعالطا  تسشن  رد  یناریا 

149 ص :
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.ویوآ
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: تسا هیکرت 

نارهت هبناج -  هس  سنارفنک  نیما  یس  رد  كاواس  تسایر  راسمیت  هیحاتتفا  ینارنخس 

مرتحم ناراکمه  ناگدنیامن و  یفوخ - لارنژ  چوکروگ - لارنژ 

نیما یـس  هکنیا  زا  ار  دوـخ  یتـقوشوخ  میوـگب و  دـمآ  شوـخ  نارهت  هب  ار  مرتـحم  ناراـکمه  ناتـسود و  دورو  هک  مرورـسم  رایـسب 
هقطنم تـالوحت  اهدادـیور و  نوماریپ  رظن  لداـبت  ثحب و  اـم و  عـمجت  يارب  ار  شزرارپ  تصرف  نیا  رگید  راـب  هبناـج  هس  سنارفنک 

.مراد یم  زاربا  هدروآ  مهارف 

زیزع ناراکمه 

هداد خر  ناهج  طاقن  ریاس  هنایمرواخ و  ساسح  هقطنم  رد  یمهم  ياهدادـیور  درذـگ  یم  ام  تاقالم  نیرخآ  زا  هک  یتدـم  لوط  رد 
يارب اکیرمآ  هجراخ  روما  ریزو  قفومان  شالت  اهنآ  نیرتمهم  هک  تسا 

تارثا رتشیب - یگتـسبمه  يارب  اهنآ  شـشوک  برع و  ياهروشک  یـسایس  ياهیدـنب  هورگ  رد  تارییغت  ماگ  هب  ماگ  تسایـس  يارجا 
اه هنیمز  نیا  رد  لیـصفت  هب  ادـعب  هک  تسا  هدوب  یللملا  نیب  ینیطـسلف و  ياهتـسیرورت  تیلاعف  شیازفا  هقطنم -  رد  يوروش  تسایس 

.دش دهاوخ  تبحص 

دوجوم عضو  زا  يرتحضاو  ریوصت  میناوتب  هقطنم  ياهدادیور  ثداوح و  لیلحت  هیزجت و  تصرف و  نیا  زا  لماک  هدافتسا  اب  مراودیما 
دنیاشوخان و دادیور  لوحت و  عون  ره  اب  هلباقم  يارب  ار  مزال  ياه  هیصوت  اهدروآرب  نیا  ساسا  رب  میئامن و  میـسرت  هدنیآ  تالوحت  و 

.میئامن هیهت  نارحب  عفرب  کمک 

تدم یط  رد  ار  یـشوخ  تاقوا  مراد و  یم  زاربا  نارهت  رد  مرتحم  ناراکمه  ناتـسود و  رادید  دـیدجت  زا  ار  دوخ  ترـسم  رگید  راب 
.منک یم  وزرآ  امش  يارب  دیتسه  نارهت  رد  هک  یهاتوک 

(1) .منک یم  وزرآ  ار  یناشخرد  جیاتن  نآ  يارب  هدرک و  حاتتفا  ار  هبناج  هس  سنارفنک  نیما  یس  لماک  یتقوشوخ  اب  کنیا 

مرکشتم

هبناج هس  سنارفنک  نیما  یس  هب  یهاشنهاش  ناریا  یتاعالطا  سیورـس  يوس  زا  زین  یطوسبم  شرازگ  كاواس ، سیئر  قطن  رب  هوالع 
هلمج زا  هقطنم ، ياهروشک  رد  يوروش  یتاعالطا  یسوساج و  ياه  تیلاعف  ياه  هویـش  هب  هراشا  اب  شرازگ  نیا  رد  .دش  هیارا  نارهت 

اب روبزم  شرازگ  رد  .تسا  هدش  دیکأت  حیرصت و  یتسینومک  تاکرحت  تیوقت  رد  اه  نآ  شقن  ناریا و 
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.هرامش خیرات و  نودب  نارهت ، هبناج ، هس  سنارفنک  نیما  یس  رد  نامزاس  نیا  سیئر  ینارنخس  كاواس ، دنس  - . 1
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هب تبـسن  روشک ، نیا  رد  اه  نآ  یتاعالطا  یـسایس و  ياه  تیلاعف  هوحن  ناریا و  رد  يوروش  ناسوساج  یتاعالطا  ياهدرگـش  حرش 
: تسا هدش  ینارگن  زاربا  ناریا ، رد  روشک  نآ  یتاعالطا  یسوساج و  سیورس  فادها 

نارهت هبناج -  هس  سنارفنک  نیما  یس  ناریا -  شرازگ 

اهتیلاعف هنوگنیا  هیلع  لباقتم  تامادقا  نمشد و  یتایلمع  تاعالطا  يروآ  عمج  یسوساج و  ياه  هویش  رد  يراج  تالوحت 

دوجوب ار  یتارییغت  ناریا  رد  دوخ  یسوساج  ياه  هویش  رد  ابوانتم  يوروش  صوصخب  ناریا  رد  قرش  كولب  یتاعالطا  ياه  سیورس 
هک تفگ  ناوـت  یم  دروـم  نیا  رد  هکلب  تسین  هتـشذگ  ياـه  هویـش  رد  یلک  تـالوحت  داـجیا  هلزنمب  تارییغت  نـیا  هـتبلا  دـنروآ  یم 

تیفیک و روبزم  یتاعالطا  سیورس 

تامادقا هوحن  یسایس و  طباور  نازیم  تیفیک و  اب  ار  دوخ  راکشآ  ای  یناهنپ و  ياهتیلاعف  تیمک 

رد ناریا  یـسایس  یـشم  طخ  هک  هتـشذگ  لاسکی  یط  هکنیاامک  .دـیامن  یم  گنهامه  هطوبرم  ياهدـحاو  یتبقارم  یتاعالطادـض و 
ياهتیلاعف هدوبن  يوروش  تاماقم  ینطاب  دنسپ  دروم  فلتخم  ياه  هنیمز 

اهیوروش هتفرگ و  دوخ  هب  رت  یناهنپ  هبنج  رظن  دروم  تاعالطا  يروآ  عمج  يارب  اهنآ  یتاعالطا 

.دنیامن يریگولج  یسایس  تامهافتءوس  داجیا  زا  دوخ  تایلمع  يراکناهنپ  نمض  دنیامن  یم  یعس 

ياهتیلاعف لاقتنا  دور  یم  رامشب  یلوحت  يوروش  یتاعالطا  نارسفا  طسوت  تاعالطا  يروآ  عمج  هنیمز  رد  هک  يرگید  مهم  عوضوم 
ینئارق .تسا  يزرم  قطانم  اهناتسرهش و  هب  یتاعالطا  نارسفا 

ترازو عالطا  نودـب  ار  يا  هدـشن  ینیب  شیپ  ياهترفاسم  تاررقم  فالخرب  يوروش  یتاـعالطا  نارـسفا  زا  يدادـعت  هک  دراد  دوجو 
ای ناهفصا  دننامب  ناریا  ياهناتسرهش  زا  یضعب  رد  رقتسم  روبزم  سیورس  یتاعالطا  نارـسفا  ای  دنهد و  یم  ماجنا  ناریا  هجراخ  روما 

نارهتب ابوانتم  تشر 

يارب ناریا  رد  يدـیدج  هویـش  اهیوروش  ياهترفاسم  هنوگنیا  هدوبن و  ناهنپ  یـسوساجدض  دـید  زا  رما  نیا  هک  دـنیامن  یم  ترفاـسم 
بوسحم یتایلمع  زاین  دروم  تاعالطا  يروآ  عمج  عبانم و  اب  سامت 

نانآ تکرش  رب  ینبم  يا  هنیرق  يوروش  یتاعالطا  نارسفا  زا  هک  دوب  یلاس  دنچ  نمض  رد  .دوش  یم 

اهنآ زا  يدادعت  اریخا  هکیلاح  رد  دش  یمن  هدهاشم  اهیوروش  هب  لیامتم  یلحم  دارفا  یئاسانش  رد 

یم ماجنا  ار  یتامادقا  روشک  زا  جراخ  رد  رقتسم  میژر  فلاخم  ياهنامزاس  اب  نانآ  نداد  طابترا  ارگ و  پچ  نایناریا  یئاسانـش  يارب 
.دنهد
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یتاعالطا نارسفا  يراج  تالوحت  رگنایب  يدح  ات  ریز  حورشم  دراوم  قوف  بلاطم  هب  هجوت  اب 
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.دشاب یم  جایتحا  دروم  تاعالطا  يروآ  عمج  هنیمز  رد  يوروش 

یسایس ياهنامزاس  زا  یتایلمع  تاعالطا  يروآ  عمج  هویش  - 1

یئاهنامزاس .دیامن  هدافتـسا  تاناکما  هیلک  زا  دـیامن  یم  شـشوک  یتایلمع  تاعالطا  يروآ  عمج  يارب  يوروش  یتاعالطا  سیورس 
سیورـس هک  دش  یم  هظحالم  هتـشذگ  رد  .دنـشاب  یم  يوروش  رظن  دروم  ياهفده  زا  كاواس  هجراخ -  روما  ترازو  شترا -  ریظن 

یم نونکا  یلو  درک  یم  هدافتـسا  وی  .رآ  .یج  هورگ  هب  هتـسباو  نارـسفا  زا  یماـظن  تاـعالطا  يروآ  عمج  يارب  يوروـش  یتاـعالطا 
.دنشاب یم  یتایلمع  تاعالطا  عون  ره  يوجتسج  رد  وی  .رآ  .یج  یب و  .یج  .یک  ياههورگ  هک  تفگ  ناوت 

یم شترا  حوطس  مامت  رد  رظن  دروم  دارفا  مادختـسا  ندرک و  ناشن  شترا  رد  ذوفن  تهج  يوروش  یتاعالطا  سیورـس  دیدج  هویش 
یم ششوک  یتح  هک  دوش  یم  هدهاشم  نونکا  هکنآ  لاح  دنتشاد  یم  لوذبم  دایز  هجوت  نارسفاب  طقف  هتـشذگ  رد  هکیلاح  رد  دشاب 

هدافتسا زین  نازابرس  زا  دوش 

.دنیامن یتاعالطا 

یبرع ياهروشک  رد  يوروش  یـشم  طخ  هب  هجوت  اب  روبزم  سیورـس  هک  تسنیا  ام  طابنتـسا  یماظن  تاعالطا  يروآ  عمج  هنیمز  رد 
نیا دـنک و  یم  هدافتـسا  قارع  عفن  هب  یماظن  هدـش  يروآ  عمج  تاعالطا  زا  قارع  اب  روشک  نآ  طباور  هعـسوت  صوصخب  هنایمرواخ 

.ددرگ یم  هلدابم  روبزم  روشک  سیورس  ود  نیب  تاعالطا  رابخا و  لیبق 

یتاـعالطا نارـسفا  زا  یکی  تاـکرح  یـسررب  قـیرط  زا  هک  دـیدرگ  قـفوم  اریخا  یـسوساجدض  سیورـس  شترا  رد  ذوـفن  هنیمز  رد 
دح هچ  ات  روبزم  سیورس  هک  دهد  یم  ناشن  سیک  نیا  حیرشت  هک  دیامن  فشک  شترا  نارـسفا  زا  یکی  اب  ار  وا  ياهـسامت  يوروش 

رظن دروم  تاعالطا  يروآ  عمج  يارب 

روما ترازو  رد  ذوفن  هنیمز  رد  .درب  یم  راـکب  ار  دـیدج  ياـه  هویـش  تاـعالطا  يروآ  عمج  رد  هدـنزرا  عباـنم  يربـهر  صوصخب  و 
میقتـسم ندرک  ناشن  قیرط  زا  رظن  دروم  تاعالطا  يروآ  عمج  يارب  هک  درک  یم  یعـس  ًـالبق  يوروش  یتاـعالطا  سیورـس  هجراـخ 

نادنمراک ندومن  هدولآ  اب  هک  دراد  یعس  روبزم  سیورس  نونکا  یلو  دیامن  لابند  ار  دوخ  تامادقا  هجراخ  روما  ترازو  رد  دارفا 

رد هک  دـیامن  يراکمه  هب  راداو  دـیدهت  قیرط  زا  ار  اهنآ  زا  یـضعب  يوروش  صوصخب  جراخ  ياـهروشک  رد  هجراـخ  روما  ترازو 
هدـیدرگ هدـهاشم  يوروش  تاـعالطا  سیورـس  فرط  زا  اریخا  هک  يرگید  هویـش  دراد ].[ دوجو  یبلاـج  رایـسب  نئارق  زین  دروـم  نیا 

نایوجشناد زا  يدادعت  باختنا 
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هناتسود طباور  اهیگدنیامن  نادنمراک  اب  هک  دیامن  یم  یئامنهار  ناریا  ياهیگدنیامن  فرطب  ار  اهنآ  هک  دشاب  یم  جراخ  میقم  یناریا 
طیارش رظن  دروم  تاعالطا  يروآ  عمج  نمض  هدرک و  داجیا 

زین درومنیا  رد  هک  دنیامن  هدامآ  اهنامزاس  ریاس  ای  هجراخ  روما  ترازو  رد  مادختسا  يارب  ار 

.ددرگ یم  حیرشت  هصالخ  روطب  هک  دش  هدهاشم  یقرش  ناملآ  یتاعالطا  سیورس  فرط  زا  يا  هنیرق 

يداصتقا تاعالطا  يروآ  عمج  هوحن  - 2

ياهتفرـشیپ هب  هجوت  اب  یلو  تسا  هدـشن  داجیا  رییغت  يوروش  تاـعالطا  نارـسفا  طـسوت  يداـصتقا  تاـعالطا  يروآ  عمج  هویـش  رد 
ثعاب یناگرزاب  تالماعم  يارب  دعاسم  هنیمز  ناریا و  يداصتقا 

طباور داجیا  قیرط  زا  دنراد  لاغتـشا  راکب  يوروش  یناگرزاب  هرادا  رد  امومع  هک  وی  .رآ  .یج  وضع  یتاعالطا  نارـسفا  هک  هدیدرگ 
یفرط زا  .دـنوش  عالطااب  ناریا  يداصتقا  ياهتیلاعف  تیفیک  زا  هطـساو  دارفا  اهنآ و  زا  يدادـعت  ندومن  هدولآ  ناناگرزاب و  اـب  یتسود 

یصوصخ یناگرزاب  ياهتکرش  رد  ذوفن 

لاس یط  هنیمز  نیا  رد  دـشاب و  یم  يوروش  یتاعالطا  نارـسفا  ياهفدـه  زا  دوش  یم  هرادا  یجراـخ  ياهیراذـگ  هیامرـس  هلیـسو  هک 
یتاعالطا نارسفا  زا  يدادعت  هک  دش  هدهاشم  اهراب  هتشذگ 

يریگیپ ياهتیلاعف  دنیامن  یم  نیمأت  ار  شترا  یماظن  تازیهجت  هک  اهتکرش  نیا  قیرط  زا  یتایلمع  تاعالطا  يروآ  عمج  يارب  روبزم 
.دنا هتشاد 

يراکبارخ يزادنارب و  ياه  هنیمز  رد  تاعالطا  يروآ  عمج  هوحن  - 3

يزادنارب یبزح و  ياهتیلاعف  رد  تکرـش  هب  يوروش  یتاعالطا  نارـسفا  لیامت  هدنهد  ناشن  هک  یمهم  نئارق  هتـشذگ  لاس  دـنچ  یط 
پچ هب  لیامتم  یتسینومک و  دیاقع  ياراد  هکیدارفا  اب  سامت  نمـض  يوروش  یتاعالطا  نارـسفا  اریخا  یلو  دوب  هدشن  هدهاشم  دشاب 
یتح دنا و  هدمآرب  نانآ  اب  سامت  راکبارخ و  دارفا  یئاسانش  ددص  رد  قیقحت و  میژر  فلاخم  یضاران و  ياهرشق  هرابرد  دنـشاب  یم 

هدومن و زاغآ  ار  یتامادقا  يوروشب  لیامتم  یناریا  دارفا  اب  سامت  يارب  يوروش  ترافـس  لاعف  نارـسفا  زا  یکی  هک  هدیدرگ  هدهاشم 
هدوت هلحنم  بزح  یتابتاکم  سردآ  تایرشن و  نآ  یط 

هلحنم بزح  اب  هدـش  هداد  سردآ  هب  هجوت  اـب  هک  دوب  هدومن  یئاـمنهار  لاـسرا و  یناریا  عاـبتا  يارب  ار  ینوناـقریغ ) بازحا  زا  یکی  )
.دیامن رارقرب  طابترا  هدوت 

هدیدرگ و هدـهاشم  ناریا  ناناوج  نایوجـشناد و  هب  يوروش  یتاعالطا  نارـسفا  یکیدزن  رب  ینبم  يرگید  نئارق  قوف  تاکن  رب  هوالع 
.دیامن لوذبم  يرتشیب  هجوت  هنیمز  نیا  رد  روبزم  یتاعالطا  نارـسفا  تامادقا  دروم  رد  هک  هدرک  رایـشوه  ار  یـسوساجدض  سیورس 

ششوک روبزم  سیورس  اذهیلع 
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يارب اهنآ  زا  يدادـعت  زا  یبای  كرحم  قیرط  زا  رامقا  ياهروشک  ریاس  يوروش و  هب  یناریا  نازومآراـک  ترفاـسم  زا  هک  دـیامن  یم 
داجیا یفرط  زا  .دیامن  يراکمه  بلج  یبزح  ياهتیلاعف  ماجنا 

نئارق زا  هیلاـع  تالیـصحت  همادا  تهج  يوروش  هب  یناریا  نایوجـشناد  ترفاـسم  يارب  يوروش  ترافـس  فرط  زا  رایـسب  تالیهـست 
دوخ کیژولوئدـیا  ياهحرط  ندرک  هداـیپ  یتاـیلمع و  تاـعالطا  يروآ  عمج  يارب  يوروش  یتاـعالطا  سیورـس  هک  تسا  يرگید 

هتشذگ لاسکی  یط  يرایسب  نئارق  تامادقا  نیا  زاغآ  دروم  رد  هک  تسا  هدرک  زاغآ  دوخ  یتاعالطا  نارسفا  قیرط  زا  ار  یتامادقا 

.تسا هدش  هدید 

يوروش یتاعالطا  نارسفا  طسوت  یتایلمع  تاعالطا  يروآ  عمج 

فلتخم دراوـم  رد  یتاـیلمع  تاـعالطا  يروآ  عـمج  هـنیمز  رد  يوروـش  یتاـعالطا  نارــسفا  شـالت  رب  ینبم  يددــعتم  نـئارق  اریخا 
دوخ دامتعا  دروم  دارفا  عبانم و  اب  سامت  نمـض  يوروش  یتاعالطا  نارـسفا  هدمآ و  تسدـب  یئاسانـش  تیوه و  كرادـم  صوصخب 
دارفا تسیل  توف -  یهاوگ  هاگـشناد -  يارتکد  دیفـس  ملپید  همانرذگ -  همانـسانش -  ریظن  تیوه  كرادم  يروآ  عمج  هب  تردابم 

 - هداوناخ تیامح  نوناق  قالط  جاودزا و  نوناق  .جاودزا  دیفس  هلابق  .فلتخم  ياهلاس  رد  ناریا  رد  هدشمگ 

یلو دنیامن  یم  يروآ  عمج  یتایلمع  كرادم  عونکی  یتاعالطا  ياهـسیورس  هیلک  هچرگا  دنا  هدومن  هریغ  جاودزا و  عیاقو  تبث  رتفد 
یفرط زا  هدوب و  دح  زا  شیب  هراب  نیا  رد  اهیوروش  شالت 

ناکما هک  دوش  یم  ینیب  شیپ  دشاب و  یم  لهس  ناریا  یهاشنهاش  روشک  رد  كرادم  لیبق  نیا  لیصحت 

کیدزن هدنیآ  رد  هدومن و  هیهت  يدایز  دادعتب  كرادم  هنوگنیا  زا  يوروش  یتاعالطا  سیورس  دراد 

زا ای  دـنا و  هدـمآرد  روشک  نآ  تیعبات  هب  هک  ار  يوروش  میقم  نایناریا  زا  يدایز  هدـع  نآ  زا  هدافتـسا  اب  بسانم  ياهتیعقوم  رد  ای  و 
.دنهد قوس  ناریاب  يراکبارخ  يزادنارب و  یسوساج  دصاقم  ماجنا  تهج  ار  فده  ياهروشک  میقم  نایناریا 

ینف یتعنص و  ياه  هنیمز  رد  يوروش  یتاعالطا  نارـسفا  طسوت  یتایلمع  تاعالطا  يروآ  عمج  هدومن  هجوت  بلج  هک  يرگید  هتکن 
يوروش یتاعالطا  نارسفا  هک  دوش  یم  هدهاشم  ابلاغ  تسا و 

.شترا هدافتسا  دروم  ياهرادار  تاصخشم  ریظن  یتاعالطا  يروآ  عمج  دروم  رد  یئاهشالت  ناریا  رد  وی  .رآ  .یج  ءاضعا  صوصخب 
دروم ياهمیس  ینف  ياه  هنومن  .شترا  هدش  يرادیرخ  دیدج  ياهامیپاوه  تاصخشم  .ویوورکم  یتارباخم  ياههاگتسد  تاصخـشم 

ياهامیپاوه رد  هدافتسا 

ياههاگتسد .هطوبرم  ياه  گولاتاک  یماظن -  ياههاگدورف  هنایشآ  ششوپ  تلافسا و  ششوپ  .تج 
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تاصخـشم ناریا -  رد  دوجوم  ياـهلیر  تاصخـشم  نهآ و  هار  ياـهنگاو  دادـعت  ساـسح -  زکارم  اـههاگدورف و  رد  قـیرح  ءاـفطا 
هنوگنیا يروآ  عمج  يارب  هک  هدـش  هدـهاشم  یتح  دـنا و  هدومن  هریغ  یماظتنا و  ياـهنامزاسب  هدـش  هتخورف  یتارباـخم  ياههاگتـسد 

یتفگنه غلابم  یتایلمع  تاعالطا 

نارهت رد  قارع  ترافس  يوروش و  تاماقم  نیب  یکیدزن  طباور  هکنیا  هب  هجوت  اب  دنا و  هدرک  فرص 

تهج ار  یتایلمع  تاعالطا  هنوگنیا  يوروش  یتاعالطا  نارسفا  هک  ددرگ  یم  طابنتسا  دراد  دوجو 

(1) .دنیامن یم  يروآ  عمج  یقارع  تاماقم  هیذغت 

زئاح هجوت و  لباق  اه  هبنج  یـضعب  زا  دش ، اپرب  نارهت  رد  لاس 1354  رد  هک  رگید  هبناج  هس  سنارفنک  رد  كاواـس  سیئر  ینارنخس 
ياـه ناـمزاس  تاـکرحت  برع ، ناـهج  رب  مکاـح  عاـضوا  هناـیمرواخ ، رد  يوروش  شقن  روحم  لوـح  ینارنخـس  نیا  .تسا  تیمها 

ینارنخس روحم  .دش  هئارا  قارع  رد  اهدرُک  هلأسم  قارع ، ناریا و  قفاوت  اقیرفآ ، قرش  دنه ، هراق  هبش  عاضوا  ینیطسلف ،

: تسا لیذ  حرش  هب  كاواس  شرازگ  ساسا  رب  روبزم ،

نارهت هبناج -  هس  سنارفنک  رد  كاواس  تسایر  راسمیت  قطن  بلاطم  سوئر 

.اکیرمآ ماگ  هب  ماگ  حرط  تسکش  زا  سپ  هنایمرواخ  نارحب  لح  هب  طوبرم  ياهشالت  رد  يوروش  تیعقوم  شقن و  - 

.بارعا رتشیب  یگتسبمه  هنیمز  ندش  دعاسم  یبرع و  لود  نیب  رد  يور  هنایم  ياهشور  هعسوت  - 

.سراف جیلخ  تاراما  رد  یپچ  تسد  ياهتیلاعف  ندش  دودحم  - 

حلص دیدهت  تهج  رد  یلماع  ناونعب  یللملا  نیب  ینیطسلف و  ياه  تسیرورت  ياه  تیلاعف  شیازفا  - 

.ناهج هنایمرواخ ، رد 

يوروش يرادرب  هرهب  يارب  یبسانم  هنیمز  ناونعب  ناتسکاپ  ناتسناغفا و  نیب  دوجوم  جنشت  همادا  - 

(. دراد دوجو  اهنآ  فالتخا  لح  يارب  ییاهدیما  هک  دش  هراشا  هتسبرس  یلک و  روطب   ) .هقطنم نیا  رد  ذوفن  روظنمب 

].[ بدنملا باب  هزوح  اقیرفا و  قرش  دنه - سونایقا  رد  يوروش  يذوفن  ياهتیلاعف  - 

فالتخا نیا  لح  يوزرآ   ) هژا يایرد  سربق و  هلئسم  لح  يارب  يا  هدننک  راودیما  هنزور  شیادیپ  - 

(].[ هقطنم رد  شمارآ  حلص و  يرارقرب  هب  کمک  هجیتنلاب  و 
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رشتنم هک  یبلاطم  دودح  رد  یلک و  روطب  قارع  ناریا و  نیب  ریخا  قفاوت  باب  رد  دندومرف  ررقم  - 
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.دش هداد  یتاحیضوت  یفطصمالم  تاراهظا  نینچ  مه  دش و 

تـسد بیترت  نیا  اب  دـیامن  رارقرب  یـسایس  طباور  هقطنم  برع  ياهروشک  زا  یخرب  اـب  يوروش  دور  یم  راـظتنا  هکنیا  هب  هجوت  اـب  - 
.دش دهاوخ  رتزاب  هقطنم  رد  ذوفن  يارب  يوروش  لماوع 

(1) .دسرب ضرعب  بیوصت  يارب  هک  دش  هئارا  هیهت و  ینارنخس  نتم  رد 20/3/54 )  ) هسلج همادا  هب  هجوت  اب 

: تسا لیذ  حرش  هب  لاس 1354 ، رد  نارهت ، رد  یتاعالطا  هبناج  هس  سنارفنک  رد  كاواس  سیئر  ینارنخس  حورشم  لماک و  نتم 

نارهت هبناج -  هس  سنارفنک  كاواس  تسایر  راسمیت  قفارود  ینارنخس 

زیزع ناراکمه  یفوخ - لارنژ  چوگروگ - لارنژ 

لماوع ندـش  ادـیپ  برغ و  قرـش و  ياهتباقر  ریثأت  تحت  هنایمرواخ  ینارحب  هقطنم  درذـگ  یم  ام  تاـقالم  نیرخآ  زا  هک  یتدـم  رد 
تهج رد  هقطنم  یـسایس  هنحـص  رد  هک  يا  هیلوا  كرحت  .تسا  هدوـب  هجاوـم  یتـالوحت  اـب  یـسایس ، ياـهیریگ  تهج  رد  يدـیدج 

ناونعب نانچمه  نارحب  هجیتن  رد  هداد و  یسایس  ياهتیلاعف  دوکر  زا  يا  هرود  هب  ار  دوخ  ياج  کنیا  دوب  هدمآ  دوجوب  حلص  رارقتـسا 
.دنک یم  دیدهت  ار  هقطنم  شمارآ  رطخ ، نوناک  کی 

رهاظ هقطنم  یـسایس  ياـهیریگ  تهج  رد  يدـیدج  لـماوع  ربـتکا 1973  گـنج  زا  سپ  هک  میاـمن  هراـشا  دـیاب  رظن  نیا  حیرـشت  رد 
يداصتقا ياهیدنمزاین  نیمأت  يارب  يوروش  هب  ار  اهنآ  ءاکتا  زاین و  یبرع  ياهروشک  دمآرد  هداعلا  قوف  شیازفا  فرطکی  زا  .دیدرگ 

شهاک ینف  یماظن و  و 

يذوفن تسایـس  ربارب  رد  يدـعاسمان  طیارـش  بارعا  یبـسن  یگتـسبمه  لدـتعم و  یـسایس  ياهـشور  شرتـسگ  رگید  يوس  زا  داد و 
.دندرک داجیا  يوروش 

لابندب ماجنارـس  دش و  هداد  نایاپ  رـصم  هلمج  زا  یبرع  ياهروشک  زا  یخرب  رد  اکیرمآ  هلاس  دنچ  تبیغ  هب  اهدادـیور  نیا  تازاومب 
]،[ لیئارسا بارعا و  بناج  زا  اکیرمآ  ماگ  هب  ماگ  حرط  لوبق 

ریزو تیرومأم  تیقفوم  زا  ات  دومن  ششوک  وکسم  تلع  نیمهب  دیدرگ و  مورحم  هقطنم  تسایس  رد  یلاعف  شقن  نتـشاد  زا  يوروش 
اب روظنم  نیا  ماجنا  يارب  .دیامن  يریگولج  اکیرمآ  هجراخ  روما 

ياه هتساوخ  زا  ینابیتشپ  هتفرشیپ و  ياهحالس  اب  نآ  یماظن  هینب  تیوقت  هیروس و  زا  تیامح 
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.يرس يدنب 
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لامعا يارب  یبسانم  هنیمز  رجنیسیک  ماگ  هب  ماگ  حرط  اب  تفلاخم  ینکشراک و  نمض  اه ، ینیطسلف 

قیرط زا  ار  دوخ  کیتاملپید  ياهتیلاعف  دروآ و  تسدـب  هقطنم  نارحب  لـح  هب  طوبرم  ياهـشالت  رد  تکرـش  دوخ و  یـسایس  تارظن 
ونژ حلص  سنارفنک  تیقفوم  يارب  ار  هنیمز  ات  داد  همادا  تافرعرـسای  نینچمه  قارع و  ندرا -  هیروس -  رـصم - ياهروشک  اب  سامت 

ناهاوخ وکسم  هک  یتروصب 

.دیامن راومه  تسنآ 

شـشوک لبق  یتدـم  زا  اهیوروش  دـیآ  یم  لمعب  زئوس  لاناک  ددـجم  حاتتفا  يارب  هک  یئاهتیلاعف  هب  هجوت  اـب  اهـششوک  نیا  تازاومب 
لباق تمسق  یگدوشخب  یلاموس و  اب  یتسود  دادرارق  داقعنا  .دنزاس  مکحتسم  بدنملا  باب  هناهد  رد  ار  دوخ  تیقفوم  هک  دنا  هدرک 
هناشن دـنا ، هداد  اهیوروش  هک  دوب  يا  هقباس  مک  تازایتما  هلمج  زا  یلاموس  نمی و  قلخ  کیتارکمد  يروهمج  ياهیهدـب  زا  یهجوت 

هعـسوت تهج  رد  هک  یتامادقا  رب  هوالع  يوروش  هک  دوش  یم  هتفگ  .دهد  یم  هقطنم  نیا  هب  وکـسم  هک  تسا  يا  هداعلا  قوف  تیمها 
هدروآ لمعب  وشیداگم  ویامسیک و  اربرب - ردانب 

یم اینک ) زرم  یکیدزن  رد  عقاو   ) نوبمایـش هغامد  هقطنم  رد  رادار  تاسیـسأت  یئاـیرد و  هاـگیاپ  کـی  ناـمتخاس  لوغـشم  اریخا  تسا 
یبیرقت درب  اب   scud-B)sc-1e  ) ياهکـشوم اب  اربرب  ردنب  رد  یکـشوم  هاگیاپ  کی  داجیا  دروم  رد  یئاهـشرازگ  نینچمه  .دـشاب 

.تسا هدش  لصاو  اهیوروش  طسوت  رتمولیک  رازهکی  دودح  رد  يدرب  اب   ssn-5 رتمولیک و  300

اکیرمآ هژیوب  برغ  ذوفن  فیعـضت  دوخ و  ذوفن  هعـسوت  ناهج  طاقن  ریاس  ریظن  دـنه  سوناـیقا  رد  يوروش  هدـمع  فدـه  یلک  روطب 
(detent  ) نتگنـشاو اب  یئادز  جنـشت  یلعف  تسایـس  دـیدهت  اکیرمآ و  هدـحتم  تالایا  اب  دروخرب  هب  لیام  لاح  نیع  رد  یلو  تسا 

.دشاب یمن 

یم روظنم  نیا  ماجنا  يارب  .دـهد  ناشن  هقطنم  نیا  ياهروشک  هب  ار  دوخ  تردـق  هک  تسا  دـنمقالع  تردـقربا  کـی  ناونعب  وکـسم 
تالکشم ینابز و  يداژن و  تافالتخا  یلخاد و  ياهیتحاران  زا  دشوک 

نتشاد هب  ار  دوخ  یئاناوت  هدومن و  يرادرب  هرهب  دنه  سونایقا  یلحاس  ياهروشک  یلام  يداصتقا و 

.دهد ناشن  کچوک  ياهروشک  هب  یناهج  لئاسم  رد  یلاعف  شقن 

کی تلاح  زا  روشک  نآ  یئایرد  يورین  هک  دـنک  تباـث  ار  هتکن  نیا  تسا  لـیام  دـنه  سوناـیقا  رد  دوخ  روضح  هعـسوت  اـب  يوروش 
روشک نآ  یماظن  تردق  هک  دزاس  دعاقتم  ار  دهعتمریغ  ياهروشک  هدش و  لیدبت  یناهج  میظع  تردق  کی  تروصب  یعافد  يورین 

، تسا ریذپانراکنا  تیعقاو  کی 

راکبارخ لماوع  یمرگلد  بجوم  هقطنم  نیا  ردانب  هب  يوروش  ياهیتشک  دمآ  تفر و  لاح  نیع  رد 
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رد دراد ، اـپورا  هک  یفعـض  هب  هجوت  اـب  یللملا  نیب  تسایـس  هنحـص  رد  يوروش  .تسا  يوروـش  یماـظن  روـضح  ندوـب  کـیدزن  زا 
یقطانم رد  تسا  لیام  ورنیا  زا  دـنک ، افیا  ار  تردـقربا  کی  شقن  ظاحل  ره  زا  هک  دـشوک  یم  اکیرمآ  هدـحتم  تالایا  اب  یئورایور 

لقادح هتخادرپ  تیلاعف  هب  اکیرمآ  هک 

.دشاب هتشاد  روضح  رظان  تروصب 

دنه سونایقا  ياهروشک  اب  یماظن  يداصتقا و  ياه  یگتسباو  هناتسود و  طباور  قیرط  زا  دنک  یم  شـشوک  يوروش  رـضاح  لاح  رد 
هکنیا هب  هجوت  اب  دهد و  شرتسگ  اهروشک  نیا  رد  ار  دوخ  ذوفن 

تهج رد  اذل  دنک ، لیصحت  یئایرد  یئاوه و  ياههاگیاپ  دنه  سونایقا  هقطنم  رد  هتسناوتن  نونکات 

ایـسآ یعمجتـسد  تینما  يداهنـشیپ  نامیپ  رد  تکرـش  یفرطیب و  تسایـس  ذاختا  هب  ار  یلحاـس  ياـهروشک  اـکیرمآ ، ذوفن  فیعـضت 
سونایقا رد  يوروش  عفانم  هک  دسر  یم  رظنب  اذل  .دنک  یم  توعد 

دهعت مدـع  تسایـس  هب  يوروش  هک  تسا  یئاهروشک  لحاوس  هب  فوطعم  رتشیب  هکلب  هدوبن  یئاـیرد  ياـههار  نیمأـت  تهج  رد  دـنه 
.دهد یم  تیمها  نیچ  قلخ  يروهمج  برغ و  زا  اهروشک  نیا  ندرک  رود  اهنآ و 

: دراد ریز  لماوع  هب  یگتسب  دنه  سونایقا  رد  يوروش  یئایرد  تردق  شرتسگ  نازیم  هک  دسر  یم  رظنب  دش  هداد  هک  یتاحیضوت  اب 

اکیرمآ یئایرد  تردق  شرتسگ  نازیم  - 

دنه سونایقا  رد  شیوخ  یئایرد  تردق  هعسوت  رد  يوروش  یئاناوت  دودح  - 

زئوس لاناک  ددجم  حاتتفا  - 

ریزو تیرومأم  فقوت  جیاتن  هلمج  زا  هک  میامن  هراشا  هتکن  نیا  هب  ملیام  هقطنم  تالوحت  یسررب  رد 

يرادرب هرهب  یبرع و  دحتم  ههبج  کی  داجیا  هیرظن  هنایمرواخ ، نارحب  لح  رد  اکیرمآ  هجراخ  روما 

روظنمب یتامادقا  هک  دوش  یم  هدهاشم  اذل  .تسا  هدومن  تیوقت  ار  بارعا  بناج  زا  تفن  زا  یسایس 

ات دنا  هدز  دوخ  یگتسبمه  ظفح  تهج  یئاهششوک  هب  تسد  برع  ناربهر  هدمآ و  لمعب  یبرع  ياهروشک  زا  یخرب  تافالتخا  لح 
داریا ونژ و  حلص  سنارفنک  هناتسآ  رد  دوخ  تاناکما  هیلک  جیسب  اب 

.دنزاس هدامآ  نئوژ 1967  زا  لبق  ياهزرم  هب  تشگرب  يارب  ار  لیئارسا  برغ ، اکیرمآ و  هب  راشف 

يوریپ لدتعم  یسایس  ياهشور  زا  نونکات  بارعا  دراد  دوجو  ونژ  حلص  سنارفنک  ندوب  شخب  هجیتن  هار  رد  هک  یتالکـشم  مغریلع 
ناونعب ار  یبرغ  ياهروشک  هژیوب  ناهج  یمومع  راکفا  ات  دنا  هدرک 
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.دنیامن بلج  دوخ  يوسب  ونژ  سنارفنک  رد  دوخ  يزوریپ  يارب  يا  هناوتشپ 
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تیلاـعف .تسا  هدـش  هتـساک  سراـف  جـیلخ  رد  ارگ  پچ  رـصانع  ياـهتیلاعف  حطـس  زا  هک  دوـش  یم  هدـهاشم  طیارـش  نـیا  تـحت  رد 
نیا عقوم  تسا  هدمآ  لمعب  هک  یتامادقا  اب  هدش و  دودحم  يدایز  دح  ات  نامع  هب  تسود  ياهروشک  کمک  ببسب  رافظ  ياهکیرچ 

تاراما نیرحب و  تیوک -  رد  رصانع 

يذوفن عقوم  میکحت  دـصرتم  هراومه  هک  اهیوروش  اریخا  هک  تسا  لـصا  نیمه  يور  دـیاش  .تسا  هدـیدرگ  فیعـضت  هدـحتم  یبرع 
هدوزفا و سراف  جیلخ  یبرع  ياهروشک  زا  یخرب  اب  یسایس  طباور  يرارقرب  يارب  دوخ  ياهششوک  هب  دنا  هدوب  سراف  جیلخ  رد  دوخ 

زین يدح  ات  هک  دور  یم  راظتنا 

زادناربرـصانع و زا  تیامح  ذوفن و  يارب  يوروش  لـماوع  اـهروشک  نیا  اـب  طـباور  يرارقرب  تروص  رد  تسا  یهیدـب  .دـنوش  قفوم 
.تشاد دنهاوخ  يرتشیب  تاناکما  تسیرورت 

ياـه تسیرورت  تیلاـعف  هک  دوـش  یم  طابنتـسا  نینچ  تسا  هتـشذگ  ریخا  هاـم  دـنچ  رد  هک  يراوگاـن  تاـنایرج  زا  مرتـحم ، ناـیاقآ 
یناهج حطس  رد  هکلب  هنایمرواخ  يارب  اهنت  هن  یللملا  نیب  ینیطسلف و 

اهنآ دصاقم  فادـها و  رد  هکنآ  نودـب  یتسیرورت  ياهنامزاس  رـصانع و  یلک  روطب  اریز  دور  یم  رامـشب  دـیدهت  لماع  کی  ناونعب 
هب هداد و  رارق  فص  کی  رد  ار  اهنآ  دـننک  یم  تردابم  نآب  هک  یتایلمع  هباشم  تیفیک  اذـهعم  دـشاب  هتـشاد  دوجو  یکارتشا  هوجو 

ینیطسلف ياهتـسیرورت  اب  برعریغ  ياهتـسیرورت  يراکمه  رد  ارنآ  ياه  هنومن  دهاوش و  هک  دنک  یم  راداو  رگیدکی  کمک  يرای و 
.میا هدید 

نما و طیحم  دنشاب و  یم  لیئارسا  بارعا و  تافالتخا  زیمآ  تملاسم  لح  فلاخم  هک  نیطـسلف  یطارفا  ياهنامزاس  یلعف  طیارـش  رد 
دوخ ياهتیلاعف  عنام  هقطنم  رد  ار  شزاس  مهافت و  زا  یکاح 

نتخورفارب تهج  یتامادقا  تسینومک  ياهروشک  یبیل و  دـننام  برع  یطارفا  ياهروشک  زا  یخرب  ینابیتشپ  تیامح و  اب  دـنناد  یم 
تارکاذم ماجنا  يارب  مارآ  طیحم  کی  داجیا  زا  دنـشوک  یم  یتسیرورت  تایلمع  اب  دنروآ و  یم  لمعب  هنایمرواخ  رد  ددـجم  گنج 

.دنیامن يریگولج  حلص 

يدعاسم طیارش  رانک  رد  تفگ  ناوت  یم  هقطنم  یسایس  عاضوا  میـسرت  روظنمب  دش و  هتفگ  هک  هچنآ  زا  يریگ  هجیتن  رد  یلک  روطب 
: ریظن هنایمرواخ  هقطنم  نینچمه  بدنملا و  باب  هزوح  اقیرفآ و  قرش  رد  تسینومک  ياهروشک  ذوفن  هعسوت  يارب  هک 

اکیرمآ هجراخ  روما  ریزو  تیرومأم  تسکش  - 

تسیرورت لماوع  تیلاعف  - 

ناتسکاپ ناتسناغفا و  نیب  دوجوم  جنشت  - 

دراد دوجو  هقطنم  نیا  رد  ذوفن  روظنمب  يوروش  ياهیرادرب  هرهب  يارب  یبسانم  هنیمز  ناونعب 
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.دروخ یم  مشچب  هقطنم  شمارآ  تابث و  هار  رد  زین  يا  هدننک  راودیما  تالوحت 

.تسا هدمآ  دوجوب  هیاسمه  روشک  ود  فالتخا  لح  يارب  یئاهدیما  کنیا  نارهت  هب  ناتسناغفا  يروهمج  سیئر  ترفاسم  لابندب 

ات تسا  هداد  ناکما  روشک  نآ  هب  یهاشنهاش  تلود  قارع و  قفاوت  درُک و  هلئسم  لح  رگید  يوس  زا 

.دوش هتساک  وکسم  هب  نآ  یگتسباو  زا  دنک و  يوریپ  دشاب  دوخ  یلم  حلاصم  رب  ینتبم  رتشیب  هک  یتسایس  زا 

لح و یللملا  نیب  نیزاوم  قبط  یکـشخ  ياهزرم  برعلا و  طش  هلئـسم  رـس  رب  روشک  ود  هلاس  نیدـنچ  تافالتخا  قفاوت  نیا  بجومب 
تالکشم هب  دوب  دهاوخ  رداق  قارع  میژر  دادرارق  نیا  وترپ  رد  نونکا  .تسا  هدیدرگ  نیمضت  كرتشم  ياهزرم  تینما  هدش و  لصف 

هداد ناماس  رس و  شیوخ  يداصتقا 

.دیامن هجوتم  یلخاد  عاضوا  هب  ار  دوخ  ياهشالت  و 

يایرد سربق و  هلئسم  لح  يارب  يا  هدننک  راودیما  هنزور  شیادیپ  هدش  داجیا  هقطنم  شمارآ  تهج  رد  هک  يرگید  دنیاشوخ  لوحت 
.تسا هژا 

عفر تارکاذم و  ماجنا  هب  نانوی  هیکرت و  تلود  لیامت  هرابرد  هک  ار  يا  هدننک  راودیما  رابخا  ام 

هک یتین  نسح  اب  تافالتخا  نیا  لح  هک  میراودیما  هدومن و  يوریپ  ترسم  اب  دوش  یم  رشتنم  هژا  يایرد  سربق و  رد  دوخ  تافالتخا 
حلـص هب  هدـش و  یـشیجلا  قوس  مهم  هقطنم  نیا  رد  شمارآ  يرارقرب  بجوم  دوش  یم  هداد  ناشن  هیکرت  اـم ، ردارب  تلود  بناـج  زا 

.دنک کمک  یناهج 

مرکشتم

هراومه یلبق  قفاوت  يانبم  رب  يا و  هرود  تروص  هب  لیئارـسا  هیکرت و  ناریا ، یتاـعالطا  سیورـس  هس  نیب  تاـعالطا  هلداـبم  عوضوم 
تاعالطا كاواس ، ياه  شرازگ  زا  یکی  رد  .دوب  یلمع 

: تسا هتفرگ  رارق  یبایزرا  یسررب و  دروم  هرود ، کی  یط  رظن ، دروم  هدش  هیارا 

هبناج هس  سنارفنک 

: سیورس ود  هب  كاواس  یلاسرا  ياهشرازگ  - 1

ربخ یلصا  رصانع  اب  ًالماک  هیکرت  لیئارسا و  سیورس  ود  هب  كاواس  یلاسرا  تاعالطا  زا  دصرد   45

.تسا هدش  هداد  صیخشت  مهم  هجوت و  لباق  اهشرازگ  ریاس  هدوب و  قبطنم 
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: كاواس هب  هیکرت  سیورس  یلاسرا  ياهشرازگ  - 2

راکشآ و عبانم  زا  اهنآ  يات  ود  هک  تسا  هدش  لصاو  كاواس  هب  شرازگ  هس  طقف  تدم  نیا  رد 
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هتشاد قابطنا  ربخ  یلصا  رصانع  اب  يدودح  ات  هک  تسا  هدوب  كوکرک  یتفن  رئاخذ  دروم  رد  یموس 

.تسا

: كاواس هب  لیئارسا  سیورس  یلاسرا  ياهشرازگ  - 3

نیا ياهـشرازگ  یلک  روطب  هدوب و  ربخ  یلـصا  رـصانع  اب  قبطنم  ًالماک  كاواـس  هب  سیورـس  نیا  یلاـسرا  تاـعالطا  زا  دـصرد   40
.دشاب یم  يرادرب  هرهب  لباق  دیفم و  سیورس 

.ددرگ یمن  هئارا  يداهنشیپ  ربخ  یلصا  رصانع  رییغت  دروم  رد  انمض 

رد نیچ  يوروش و  شقن  هب  هدش  اپرب  لاس 1352  رد  ًالامتحا  هک  هبناج ، هس  ياروش  ياه  تسشن  زا  یکی  رد  كاواس  سیئر  نانخس 
راـهظا قارع ، هلمج  زا  هقطنم  رد  يوروش  زین  نیچ و  ذوفن  روـضح و  زا  ینارنخـس ، نیا  رد  .تسا  هدـش  هراـشا  یللملا  نیب  تـالداعم 

سیئر قطن  اب  نآ  ینایاپ  شخب  هژیو  هب  نانخس ، نیا  هدمع  هباشت  ینارنخس  نتم  رد  هجوت  لباق  هتکن  .تسا  هدش  ینارگن 

كاواس سیئر  ینارنخس  روحم  .تسا  لاس 1351  تشهبیدرا  رد  ویوآ ، لت  هبناج  هس  ياروش  سالجا  نیمـشش  تسیب و  رد  كاواس 
: تسا لیذ  حرش  هب 

ياه هبنج  زا  دش ، یم  هیارا  هناگ  هس  ياه  سیورس  فلتخم  ياه  تسشن  هب  ناریا  یتاعالطا  سیورس  يوس  زا  هک  زین  ییاه  شرازگ 
رد .تسا  یسررب  هعلاطم و  دنمزاین  نوگانوگ 

لیاسو هب  ندش  زهجم  يزرمارف و  تاعالطا  يروآ  عمج  موزل  هب  هراشا  اب  اه  شرازگ  نیا  زا  یکی 

ياه هاگتسیا  اه و  هاگیاپ  تیمها  شقن و  هب  یتاعالطا  رابخا  بسک  رما  رد  ینف  یملع و  هتفرشیپ 

هار رـس  رب  دوجوم  عناوم  يروآدای  نمـض  شرازگ  نیا  رد  .تسا  هدـش  هراشا  یبرع  کلامم  ینعی  فدـه ، ياهروشک  رد  یتاعالطا 
ماجنا تاعالطا و  بسک  يارب  فلتخم  ياهروشک  رد  بسانم  ياـه  هاـگناشن  عباـنم و  نکاـما ، هب  رظن ، دروم  ياـه  هاگتـسیا  تیلاـعف 

تاناکما و زا  هدافتـسا  هب  كاواس  فارتعا  شرازگ ، نیا  رد  رگید  هجوت  لباق  هتکن  .تسا  هدـش  هراـشا  زین  یـسوساج  ياـه  تیلاـعف 
.تسا هدهاشم  لباق  یسوساج  یتاعالطا و  فادها  تهج  رد  یبرع ، یمالـسا و  ياهروشک  رد  کیتاملپید  یـسایس و  ياه  شـشوپ 

: دنک یم  المرب  دنتسم  يا  هنوگ  هب  ار  یتسینویهص  میژر  یتاعالطا  سیورس  هب  كاواس  یتمدخ  شوخ  شرازگ  نیا 

ناتسود مرتحم و  ناراکمه 

روشک قیرط  زا  یناهنپ  رابخا  يروآ  عمج   ) عوضوم باختنا  زا  كاواس  یگدنیامن  تئیه  فرط  زا 

رایسب سیورس  هس  ره  براجت  هئارا  رظن و  لدابت  رانیمس و  نیا  رد  ثحب  حرط و  يارب  هک  ثلاث )
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تیمها حیرشت  رب  ینتبم  هک  لیئارسا  سیورس  شرازگ  زا  نینچمه  دشاب و  یم  هجوت  بلاج  دیفم و 

ناراکمه رتشیب  ياهیسررب  يارب  ار  هار  هدوب و  یناهنپ  يروآ  عمج  هنیمز  رد  ثلاث  روشک  شقن 

.دیامن یم  ینادردق  رکشت و  ًالبق  تسا  هدرک  راومه 

لئاـسو شرتـسگ  هک  یطیارـش  رد  دسانـش و  یمن  يزرم  یناـهنپ  يروآ  عمج  هک  تیعقاو  نیا  هب  هجوت  اـب  كاواـس  یگدـنیامن  رظنب 
ياهسیورس زا  يا  هراپ  هب  زورما  يایند  رد  یتارباخم  ینف و  یملع و 

رابخا تبثم  تاعالطا  بوچراهچ  رد  فده  روشک  زارف  زا  دایز  رایسب  تاعافترا  اهنامسآ و  زا  دنناوتب  هک  دهد  یم  هزاجا  یتاعالطا 
ًالباقتم دنهد و  رارق  هدافتسا  دروم  يروآ و  عمج  ار  یناهنپ 

، ینوناق ياههاگتـسیا  دوجو  رتناسآ  رتهب و  نردـم  ینف  یملع و  لئاسوب  ندـش  زهجم  اب  دـنناوت  یم  زین  فیرح  تاعالطادـض  لماوع 
زا زارتحا  تایلمع و  تظافح  دیدشت  رظن  زا  هچ  هاگیاپ  روشک  زا  هدافتـسا  تیمها  دـنیامن ، یئاسانـش  فدـه  روشک  رد  ار  ینوناقریغ 

زا هچ  يریذپ و  بیسآ 

تهج نـیمه  هـب  و  ددرگ ، یم  راکــشآ  شیپ  زا  شیب  فدـه  روـشک  هـب  ذوـفن  یــسرتسد و  يارب  رتـشیب  تاـناکما  زا  هدافتــسا  رظن 
هدننک کمک  لماع  ناونعب  ارثکا  هک  هاگیاپ  روشک  رد  رقتسم  ياههاگتسیا 

فده روشک  رد  تیلاعف  ناکما  هک  یطیارش  رد  دوش  یم  هتخانش  فده  روشک  رد  رقتسم  هاگتسیا  هب 

ًالقتسم هاگیاپ  روشک  رد  رقتسم  هاگتسیا  دهد  هزاجا  هاگیاپ  روشک  تایضتقم  هچنانچ  ددرگ  دودحم 

ینوناق و ياههاگتسیا  تیلاعف  هک  یطیارش  دمآ  دهاوخرد  فده  روشک  زا  یناهنپ  يروآ  عمج  هنیمز  رد  یلصا  لماع  کی  تروصب 
اعبط دزاس و  یم  راوشد  دودحم و  فده  روشک  رد  ار  ینوناقریغ 

: زا تسترابع  دهد  یم  شیازفا  هاگیاپ  روشک  باختنا  هب  ار  داتس  لیامت  شیارگ و 

نظءوس ندش  ادیپ  رد  نآ  راثآ  هک  ءاحنا  زا  يوحنب  يدوخ  روشک  فده و  روشک  تابسانم  رد  لالتخا  - 1

.دشاب فده  روشک  تاعالطادض  تیلاعف  دیدشت  یتینما و  تاماقم 

اهیرگلوسنک و هناخترافس و  ندش  هدیچرب  مزلتسم  هک  يدوخ  روشک  فده و  روشک  نیب  طباور  عطق  - 2

.دشاب فده  روشک  رد  يدوخ  روشک  هب  هتسباو  تاسسؤم  ریاس 

.فده روشک  رد  يدوخ  روشک  هب  هتسباو  یصوصخ  ياهشخب  تیلاعف  تماقا و  يارب  عناوم  داجیا  - 3
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.فده روشک  زا  يدوخ  روشک  عابتا  یعمج  هتسد  ياهجارخا  هیفصت و  همانرب  يارجا  - 4

یـسوساجدض تایلمع  فدـه  روشک  تاعالطادـض  هلیـسوب  يدوخ  روشک  یتاعالطا  هکبـش  ءاشفا  زا  سپ  هک  يدودـحم  هرود  - 5
اتقوم هجیتن  رد  ددرگ و  یم  دیدشت  يدوخ  روشک  رصانع  یئاسانش  يارب 

.دزاس یم  راوشد  ار  تایلمع  اههاگناشن و  هب  یسرتسد 
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هرهب تفایرد و  روظنمب  هک  داتـس  فدـه و  روشک  رد  رقتـسم  هاگتـسیا  نیب  تاـطابترا  ظـفح  يارب  هک  یتالکـشم  تیدودـحم و  - 6
.دراد ترورض  هاگتسیا  تیلاعف  لوصحم  زا  عقومب  يرادرب 

تـسترابع دزاس  یم  بسانم  فده  روشک  زا  یناهنپ  يروآ  عمج  ماجنا  تهج  هاگتـسیا  رارقتـسا  يارب  ار  هاگیاپ  روشک  هک  یطیارش 
: زا

.فده روشک  هاگیاپ و  روشک  طباور  رد  يداصتقا  یسایس و  قئالع  هنسح و  تابسانم  دوجو  - 1

.هاگیاپ روشک  يدوخ و  روشک  تابسانم  رد  یسایس  طباور  دوجو  - 2

.فده روشک  هب  یسرتسد  رظن  زا  هاگیاپ  روشک  یئایفارغج  بسانم  تایضتقم  طیارش و  - 3

.هاگیاپ روشک  قیرط  زا  فده  روشک  رد  یتایلمع  طیارش  ندوب  دعاسم  - 4

هاگیاپ روشک  رد  بسانم  ياههاگناشن  دوجو  نینچمه  فده و  روشک  عابتا  زا  يدایز  دادعت  تماقا  - 5

.فده روشک  عبانم  مادختسا  يارب 

.فده روشک  راکشآ  عبانم  هب  یسرتسد  يارب  تاناکما  ندوب  مهارف  - 6

یتح هدوبن و  زرم  مه  فده  روشک  اب  یئایفارغج  تیعقوم  رظن  زا  هک  دنچره  فرطیب  ياهروشک  زا  يا  هراپ  زا  هدافتـسا  تسا  یهیدب 
روشک ناونعب  هدافتسا  روظنمب  دشاب  هتشاد  يدایز  اتبسن  هلصاف 

ینوناقریغ ینوناق و  ياههاگتسیا  يریذپ  بیسآ  رطخ  هکیدراوم  رد  اصوصخم  هدوب و  دیفم  هاگیاپ 

هاگتسیا سیئر  هک  يوحنب  فرطیب  روشک  رد  هاگتسیا  رارقتسا  دیامن  یم  دیدهت  فده  روشک  رد  ار 

هدافتـسا اصوصخم  دوب  دـهاوخ  دـیفم  دـیامن  هفیظو  ماجنا  فدـه  روشک  رد  یناهنپ  يروآ  عمج  هکبـش  فرطیب و  هاگیاپ  روشک  رد 
زا يرادرب  هرهب  نیا  زا  يریگمـشچ  هنومن  دئوس  و  ایناپـسا ]  ] یناپـسا سیوس و  ياهروشک  زا  مود  یللملا  نیب  گنج  رد  گرزب  لود 

.تسا هدوب  فرطیب  هاگیاپ  روشک 

: زا تسترابع  دزاس  یم  مهارف  ار  هاگیاپ  روشک  رد  ذوفن  یسرتسد و  ناکما  تابجوم  هک  یبسانم  ياههاگناشن 

.هاگیاپ روشک  رد  فده  روشک  یلحم  رداک  یسایس و  رداک  نادنمراک  هناخترافس و  دوجو  - 1

.نآ یلحم  نادنمراک  فده و  روشک  یماظن  یگتسباو  رتفد  رداک  - 2

.فده روشک  اب  يدوخ  روشک  یتسود  طباور  ياهنمجنا  لیبق  زا  يداصتقا  یگنهرف ، تاسسؤم  - 3
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.هاگیاپ روشک  میقم  فده  روشک  ياهتیلقا  نارگراک ، نیسدنهم ، نارامیب ، لیبق  زا  فده  روشک  عابتا  - 4

( یصوصخ ياهشخب  ای  یتلود  زا  معا   ) یکناب یناگرزاب و  تاسسؤم  - 5

فقوت هاگیاپ  روشک  رد  فلتخم  ياهسروب  هرود  یط  يارب  هک  يدارفا  یلاع و  سرادم  هاگشناد و  - 6
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.دنیامن یم 

.دریگ یم  رارق  هدافتسا  دروم  تالیطعت  ندینارذگ  يارب  هک  يزکارم  اههاگشدرگ و  - 7

.تاعامتجا اهارسنامهیم و  اهلته و  - 8

( یجراخ ناراگنربخ  نمجنا   ) نیربخم ناسیون و  همانزور  - 9

.تسا فده  روشک  دارفا  عامتجا  لحم  ًالومعم  هک  فده  روشک  عابتا  هب  هتسباو  ياهناروتسر  هفاک  اه و  هناخ  هوهق  - 10

يروآ عمج  حرط  يارجا  زا  رظن  فرـص  یگدنیامن  سیئر  هک  تشاد  دـهاوخ  ار  تیزم  نیا  بسانم  هاگیاپ  روشک  رد  رارقتـسا  انمض 
زا زین  یبنج  روطب  دوب  دهاوخ  رداق  فده  روشک  زا  یناهنپ  رابخا 

اهروشک ریاس  رد  دوجوم  عبانم  اب  تاطابترا  ای  تایلمع  زا  يا ] ] هراپ ماجنا  ای  رگید و  فدـه  روشک  هب  یـسرتسد  يارب  هاـگیاپ  روشک 
دوجو زا  رظنفرـص  هک  تسا  يروشک  بوخ  هاـگیاپ  روـشک  رظن  نیا  زا  دـیامن و  هدافتـسا  هاـگیاپ  روـشک  تاـناکما  اـههاگناشن و  زا 
دراوم لیبق  نیا  رد  ًالومعم  دشاب و  یبنج  تایلمع  ماجنا  عبانم و  اب  طابترا  ظفح  يارب  مزال  طیارش  دجاو  دیفم  ددعتم و  ياههاگناشن 

عمج هب  هطوبرم  ياهحرط  ماجنا  يارب  ینامزاس  رظن  زا  هک  یتایلمع  ربهر  رب  هوالع  دناوت  یم  هاگیاپ  روشک  رد  ینوناق  هاگتسیا  سیئر 
تایلمع ماجنا  اهحرط و  يا  هراپ  يارجا  يارب  زین  هژیو  تایلمع  ربهر  رفن  کی  دراد  رایتخا  رد  فدـه  روشک  رد  یناهنپ  رابخا  يروآ 

رگید ياهروشک  هب  طوبرم  یبنج 

يا هراـپ  تهج  داتـس  زا  يرـصانع  مازعا  روظنمب  هاـگیاپ  روشک  طیارـش  زا  ناوت  یم  يرورـض  دراوـم  رد  دـشاب و  هتـشاد  راـیتخا  رد 
هطوبرم لماوع  عبانم و  هب  ینف  یتایلمع و  یتاعالطا و  ياهشزومآ 

.دومن هدافتسا 

: زا تسترابع  دراد  فده  روشک  زا  یناهنپ  يروآ  عمج  ماجنا  يارب  هاگیاپ  روشک  هک  ینساحم 

.فده روشک  رد  يریذپ  بیسآ  رطخ  هب  هسیاقم  اب  تایلمع  رتشیب  تظافح  نیمأت  - 1

.هاگیاپ روشک  ياههاگناشن  هب  هعجارم  يارب  رتشیب  لمع  يدازآ  - 2

رابخا تیمک  تیفیک و  ندرب  الاب  روظنمب  یشک  هرهب  هیجوت و  تاسلج  رد  تکرش  عبانم و  اب  تاقالم  - 3

.عبانم زا  یلاصحتسا 

هب زهجم  درفنم  رومأم  ششوپ  اصوصخم  عبانم  ششوپ  هیهت  يارب  هاگیاپ  روشک  طیارش  زا  هدافتسا  - 4

.فده روشک  هب  مازعا  تهج  میسیب 
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.هطساو ياهسردآ  زا  هدافتسا  - 5
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.یناور ياهگنج  ماجنا  روظنم  هب  هاگیاپ  روشک  زا  هدافتسا  - 6

روشک سیورـس  یتایلمع  یتظافح و  ياهیراکمه  زا  يرادرب  هرهب  هاگیاپ  روشک  سیورـس  اـب  قفاوت  دوجو  یئانثتـسا و  دراوم  رد  - 7
.هاگیاپ

دنناوت یم  يروآ  عمج  هکبش  رد  لاعف  لماوع  ددرگ  هریت  هاگیاپ  يدوخ و  روشک  نیب  طباور  هچنانچ  - 8

.دنهد همادا  دوخ  تیلاعفب  ینوناقریغ  هاگتسیا  کی  تروصب  ناکامک 

نادنمراک سیئر و  يارب  کیتاملپید  يایازم  یسایس و  تینوصم  زا  هدافتسا  ظاحل  زا  هاگیاپ  روشک  رد  ینوناق  ياههاگتـسیا  هکنآ  اب 
ترافس یطابترا  متسیس  زا  يرادروخرب  نینچ  مه  یگدنیامن و 

دزاس یم  مهارف  یبوخب  يدوخ  روشک  اـب  نئمطم  عیرـس و  طاـبترا  ظـفح  راـک و  تفرـشیپ  يارب  ار  هنیمز  یـسایس  کـیپ  میـسیب و  و 
رابخا يروآ  عمج  رظن  زا  هاگیاپ  روشک  هک  درک  لوبق  دیاب  کلذعم 

: زا تسترابع  نآ  مها  هک  تسا  یفعض  طاقن  بیاعم و  ياراد  یناهنپ 

يرتشیب يژرنا  تقو و  فرص  مزلتسم  لقاال  ای  رتراوشد و  هدش  تظافح  ياهفده  رد  عبانم  مادختسا  - 1

.دوب دهاوخ 

فده روشک  هب  تبـسن  دوش  یم  ادیپ  نانآ  اب  تاقالم  رد  هک  ینامز  هلـصاف  تلعب  هاگیاپ  روشک  رد  نانآ  لرتنک  نارومأم و  هرادا  - 2
.ددرگ یم  رتراوشد 

روشک هب  فده  روشک  أدبم  زا  میس  یب  تاطابترا  هلصاف  رد  هطساو  دوجو   ) تاطابترا يدنک  تلعب  - 3

رادم هتفر  مه  يور  ددرگ و  یم  لصاو  داتس  هب  رترید  یناهنپ  رابخا  يدوخ ) روشک  سپس  هاگیاپ و 

.دبای یم  نایرج  يدنک  اب  یتایلمع 

.دوب دنهاوخ  وربور  تاعالطادض  فیرح  ود  اب  ًالمع  هاگیاپ  روشک  ینوناقریغ  ینوناق و  ياههاگتسیا  رد  يدوخ  روشک  لماوع  - 4

هاگیاپ روشک  فرط  زا  دیامن  یم  دیدهت  ار  نارومأم  فده  روشک  تاعالطادض  فرط  زا  هک  هزادـنا  نامه  هب  ندـش  لبود  رطخ  - 5
.دوش یم  دیدهت  زین 

زورب ًـالامتحا  تسود و  سیورـس  داـمتعا  بلـس  بجوم  تاـیلمع  ءاـشفا  دـشاب  تسود  هاـگیاپ  روشک  سیورـس  هک  یتروص  رد  - 6
.دوب دهاوخ  روشک  ود  تابسانم  رد  یضراوع 
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تیمها نتفرگ  رظن  رد  اب  دمآ و  لمعب  نآ  بیاعم  نساحم و  نینچ  مه  هاگیاپ و  روشک  طیارش  تیعقوم و  زا  هک  یفیصوت  هب  هجوت  اب 
رارق لوبق  دروم  لصا  نیا  هاگیاپ  روشک  رد  اههاگناشن  شقن 

ره دنراد و  هدهعب  عبانم  مادختسا  رد  ار  یساسا  شقن  ناگدننک  ناشن  هاگیاپ  روشک  رد  هک  دریگ  یم 
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ینوناق و هاگتـسیا  يارب  دیفم  عبانم  مادختـسا  دیما  دنـشاب  رتشیب  هاگیاپ  روشک  رد  راد  تیحالـص  لاعف و  ناگدننک  ناشن  دادعت  ردـق 
.دنریگ یم  رایتخا  رد  هدننک  ناشن  هتسد  ود  هاگیاپ  روشک  ياههاگتسیا  ًالومعم  تهج  نیمه  هب  ددرگ  یم  رتشیب  ینوناقریغ 

هریغ راگنربخ و  یناگرزاب و  هدـنیامن  ]، [ وجـشناد لیبق  زا  فلتخم  ياه  شـشوپ  اب  هک  لاعف  يا و  هفرح  ناگدـننک  ناشن  هتـسد  کی 
دنریگ یم  سامت  فده  روشک  عابتا  زا  رظن  دروم  ياه  هژوس  اب  امیقتسم 

ناشن مود  هتسد  دنیامن و  یم  یبایزرا  یسررب و  هاگتسیا  هب  یفرعم  يارب  ار  نانآ  تاناکما  و 

لحم رد  هک  ارـسنامهیم  ای  هناخرفاسم  کی  رد  یئاریذپ  لوئـسم  هناخ ، هوهق  کی  بحاص  دـننام  هک  يداع  يا و  هفرحریغ  ناگدـننک 
روطب هنازور  نانآ  اب  فده  روشک  عابتا  ددرت  عامتجا و 

فده روشک  هرابرد  نانآ  تادوهشم  تاعومسم و  زا  هکنیا  نمض  دیامن و  یم  رشن  رشح و  هناتسود 

دروخرب فده  روشک  رد  ذوفن  يارب  یبسانم  هژوس  هب  انایحا  هچنانچ  دنیامن  یم  هیذغت  ار  هاگتسیا 

.دنزاس مهارف  هاگیاپ  يارب  ار  نانآ  مادختسا  هیلوا  تامدقم  دنناوت  یم  دنیامن 

زا هدافتـسا  اب  تایلمع  ناربهر  هاگیاپ  روشک  رد  یلک  روطب  هک  تسا  هدـیدرگ  تباث  هبرجت  هب  رکذـلا  قوف  ناگدـننک  ناشن  رب  هوالع 
.دنیامن مادقا  دشاب  نانآ  ششوپ  اب  بسانتم  هک  یئاههاگناشن  رد  بسانم  ياه  هژوس  ندرک  ناشن  رد  دنناوت  یم  یسایس  ششوپ 

لاکـشا اب  هجاوم  یللعب  فدـه  روشک  رد  تیلاعف  هک  يدراوم  رد  دـش  هراشا  نآب  ًـالبق  هک  یطیارـش  تلعب  هاـگیاپ  روشک  یلک  روطب 
يروآ عمج  متـسیس  نیا  زا  هدافتـسا  يریذپ  بیـسآ  تارطاخم  نوچ  دشاب و  یم  فده  روشک  رد  ذوفن  يارب  قیرط  نیرترثؤم  ددرگ 

رد تیلاعف  زا  رتمک  بتارمب  یناهنپ 

دصرد ندوب  الاب  تلعب  کلذعم  دوش  ماجنا  يدنک  اب  راک  تفرشیپ  هک  دنچره  دشاب  یم  فده  روشک 

همه زا  لـبق  هاـگیاپ  روشک  زا  هدافتـسا  رد  شور  نیا  قرـش  كولب  ياـهروشک  زا  یناـهنپ  يروآ  عمج  اـصوصخم  تاـیلمع و  ینمیا 
.دراد قادصم 
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هیشاح رد 

ياهدادیور یـضعب  لیئارـسا ، هیکرت و  ناریا ، هناگ  هس  ياه  سیورـس  يراکمه  طباور و  هرابرد  كاواس ، زا  هدـنام  اج  هب  تاعالطا 
هب كاواس  دانـسا  زا  یکی  رد  .تسین  هدیاف  زا  یلاخ  اه  نآ  هعلاطم  نادنم ، هقالع  يارب  هک  دـنک  یم  ییوگزاب  ار  يا  هیـشاح  یبنج و 

هدنیامن داهنشیپ 

تفلاخم هب  هبناج ، هس  ياروش  سالجا  رد  سیورـس  هس  ره  ياـسؤر  ینارنخـس  ترورـض  مدـع  رب  ینبم  هیکرت ، یتاـعالطا  سیورس 
.تسا هدش  هراشا  نآ  اب  یناریا  فرط 

: تسا هداد  شرازگ  نینچ  نافوط )  ) هیکرت یتاعالطا  سیورس  هدنیامن  حرط  هرابرد  كاواس  متفه  لک  هرادا 

هبناج هس  سنارفنک  عوضوم 

یللملا و نیب  عاضوا  هرابرد  ینارنخـس  کی  سیورـس  هس  ياسؤر  زا  کیره  هک  دوب  لومعم  هبناج  هس  ياروش  هتـشذگ  تاـسلج  رد 
.دندومن یم  داریا  رظن  دروم  هقطنم  رد  نآ  ریثأت 

سیئر طقف  هبناج  هس  ياروش  هدنیآ  هسلج  رد  هک  دیامن  یم  داهنشیپ  دوخ  سیورـس  سیئر  فرط  زا  نافوط  سیورـس  هدنیامن  کنیا 
یفاک طقف  دنیامن و  ینارنخـس  دروم  نیا  رد  رگید  سیورـس  ود  ءاسور  درادـن  یموزل  دـیامن و  داریا  ار  قطن  نیا  رادـنامهم  سیورس 

ینارنخس هرابرد  ار  دوخ  تارظن  تسا 

.دنیامن حرطم  رادنامهم  سیورس  سیئر 

.دنراد غالبا  درومنیا  رد  ار  یلاع  هیرظن  دنیامرف  ررقم 

(1) متفه لک  هرادا 
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: تسا هدرک  مالعا  نینچ  ار  دوخ  تفلاخم  متفه ، لک  هرادا  همان  هب  خساپ  رد  كاواس  سیئر 

(1) .تسین یلمع  ناشیا  داهنشیپ  مدومن  هراشا  مه  رگید  شرازگ  رد  هک  روط  نامه  ]...[ 

ياهاروش ای  اهرانیمـس ، ییاپرب  زا  لبق  لومعم  قبط  كاواس ، ياسؤر  نالوؤسم و  یخرب  طبر و  يذ  تارادا  ناگدنیامن  لک ، تارادا 
، یلخاد هژیو  نویسیمک  لیکشت  اب  یتاعالطا ، هبناج  هس 

راـک روتـسد  يارب  يداهنـشیپ  تاـعوضوم  لـماش  لـیاسم  نیا  .دـنداد  یم  رارق  یـسررب  ثحب و  دروم  ار  سـالجا  هب  طوبرم  لـیاسم 
یناریا و تأیه  سیئر  ینارنخـس  نتم  هیهت  هناگ ، هس  یتاعالطا  ياه  سیورـس  هدننک  تکرـش  تارفن  دادـعت  دارفا و  یماسا  رانیمس ،،

یناریا سیورس  شرازگ  نتم  زین 

زا یکی  لیکشت  هرابرد  ناریا  یجراخ  تاعالطا  نامزاس  سیئر  شرازگ  .دوب  تسشن  ییاپرب  ناکم  نامز و  نینچمه  سالجا و  يارب 
: تسا نینچ  هراب  نیا  رد  كاواس  یلخاد  ياه  نویسیمک 

هبناج هس  رانیمس  هرابرد : شرازگ 

تکرش اب  هبناج  هس  رانیمس  هرابرد  ینویسیمک  كاواس  تسایر  ماقم  مئاق  راسمیت  رماوا  يارجا  رد 

لیکشت بناجنیا  رتفد  رد  موس  لک  هرادا  نواعم  شزومآ و  متشه -  متفه -  مود -  تارادا  لک  ناریدم 

: دیدرگ ذاختا  ریز  هحورشم  تامیمصت  و 

رظن دروم  رانیمـس  رد  تکرـش  تهج  ار  رفنکی  رفن و  ود  رفن - ود  رفنکی - بیترتـب  شزومآ  متـشه و  موس -  مود -  لـک  تارادا  - 1
.دنیامن یفرعم  متفه  لک  هراداب  رتدوز  هچره 

هیهت كرادم  هدوب و  متشه  هرادا  لک  تیریدم  هدهعب  رانیمس  رد  هدننک  تکرش  تئیه  هیجوت  تیلوئسم  - 2

داجیا زا  دعب  هتفرگ و  رارق  یسررب  دروم  ناشیا  هلیسوب  الاب  هدربمان  لک  تارادا  هلیسو  هدش 

هب هراشا  نمـض  یتسیاب  شرازگ  نیا  .دیدرگ  دهاوخ  میظنت  رانیمـس  رد  حرط  تهج  يدحاو  شرازگ  رگیدکی  اب  قیفلت  یگنهامه و 
دروم هدننک  تکرـش  تئیه  لخاد  رد  رظن  دروم  شرازگ  هکنآ  زا  سپ  .دشاب  یلمع  یبرجت و  ثحابم  رب  ینتبم  يرظن  تاکن  یـضعب 

رد شرازگ  نیا  تفرگ  رارق  یسررب 

دهاوخ هداد  هدننک  تکرـش  تئیه  هب  مزال  تاروتـسد  حرطم و  دش  دـهاوخ  لیکـشت  بناجنیا  راک  لحم  رد  اددـجم  هک  ینویـسیمک 
.دش

ناونعب اهنآ  نیب  زا  یطیارش  زئاح  هتسیاش و  درف  دش  مالعا  ناگدننک  تکرش  یماسا  هکنآ  زا  سپ  - 3
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خیرات زا  سنارفنک  روما  هرادا  یتافیرشت و  یطابضنا -  رظن  زا  هک  دش  دهاوخ  نییعت  تئیه  سیئر 

.دشاب هتشاد  هدهعب  ار  هطوبرم  ياه  تیلوئسم  تعجارم  ات  تمیزع 

168 ص :

.شرازگ نامه  تشون  یپ  - . 1
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هتـشاد یفاک  طلـست  رانیمـس  رد  ثحب  دروم  عوضوم  هب  هک  دنوش  باختنا  یناسک  نیب  زا  ناگدـننک  تکرـش  هک  دوب  ررقم  نوچ  - 4
مالعا اهافش  هک  ناگدننک  تکرش  یماسا  هب  هجوت  اب  افداصت  دنشاب و 

هتشاد هطاحا  نابز  نیا  هب  هک  رفنکی  تسا  مزال  انمض  درادن و  دوجو  دارفا  نیا  نیب  رد  دشاب  طلسم  یسیلگنا  نابزب  هک  یـصخش  هدش 
رد دوش  مازعا  تئیه  هارمه  يروضح  همجرت  روظنمب  دشاب 

لک تارادا  ناگدنیامن  رفن  شـش  باستحا  اب  .دش  دـهاوخ  مازعا  هدـننک  تکرـش  تئیه  تیعم  رد  زین  مجرتم  کی  بیوصت  تروص 
ناگدننک تکرش  دادعت  مجرتم  رفنکی  ندرک  هفاضا  الاب و  هدربمان 

رانیمـس رد  سیورـس  ره  زا  ناگدـننک  تکرـش  دادـعت  دروـم  رد  هـچرگا  .دیــسر  دـهاوخ  رفن  هب 7  هبناـج  هـس  رانیمـس  رد  كاواـس 
هتشذگ رد  دوجوم  قباوس  قبط  هکنیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  یلو  تسین  یتیدودحم 

تکرش دادعت  بیوصت  تروص  رد  هتـشاد  مازعا  رانیمـس  رد  تکرـش  يارب  رفن  رثکادـح 5  هبناج  هس  ياهـسیورس  زا  کیره  هشیمه 
.دوش هداد  لیلقت  رفن  هب 5  اعمج  زین  كاواس  ناگدننک 

(1) یجراخ تاعالطا  نامزاس  سیئر 

، نارهت هب  لیئارـسا  تاعالطا  نامزاس  هژیو  هب  یتاعالطا ، ياه  سیورـس  ياسؤر  تاماقم و  نارـسمه  صوصخ  هب  اه و  هداوناخ  رفس 
تاعالطا رگید  زا  یخیرات ، نکاما  قطانم و  زا  رادید  تهج 

ینومدا سیئر و  ریمض  لارنژ  نارسمه  رفس  صوصخ  رد  كاواس  شرازگ  .تسین  هدیاف  زا  یلاخ  اه  نآ  هعلاطم  هک  تسا  يا  هیشاح 
هک روط  نامه  .تسا  رابخا  تاعالطا و  لیبق  نیا  زا  هنومن  کی  لاس 1352 ، هام  ریت  رد  نارهت  هب  لیئارسا  یتاعالطا  سیورس  نواعم 

زین كاواس  دانسا  رد 

: دنتشاد دوخ  يارب  يا  هژیو  نایانشآ  ناتسود و  نارهت  رد  دارفا  نیا  زا  یضعب  تسا ، دوجوم 

لیئارسا سیورس  طبار  تاراهظا 

رماوا رودص  كاواس و  تسایر  راسمیت  راضحتسا  روظنم :

: تشاد راهظا  لیئارسا  سیورس  طبار  زور 23/3/52  رد 

.دش دهاوخ  نارهت  دراو  هام 52  ریت  زور 12  رد  ریمض  لارنژ  مناخ  - 1

ندید كراخ  زاریـش و  ناهفـصا -  زا  هام 52  ریت  یلا 18  ياهزور 13  رد  ریمض  مناخ  هک  دنک  یم  داهنـشیپ  لیئارـسا  سیورـس  - 2
.دیامن

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
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هدرک و تکرـش  هناگ  هس  سنارفنک  رد  هاـم  ریت  خیرات 20  ات  دـش و  دـهاوخ  نارهت  دراو  هام 52  ریت  خیرات 17  رد  ریمـض  لارنژ  - 3
.درک دنهاوخ  ندید  ناریا  لامش  زا  شرسمه  قافتاب  سپس 

169 ص :
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رد ینومدا  ياقآ  رـسمه  .دـش  دـنهاوخ  نارهت  دراو  هاـم  ریت  خـیرات 17  رد  شرـسمه  لیئارـسا و  سیورـس  نواعم  ینومدا  ياقآ  - 4
رد هناگ  هس  سنارفنک  همتاخ  زا  دعب  درک و  دهاوخ  ندـید  نارهت  رد  شنایانـشآ  زا  یـصوصخ  روطب  هام  ریت  ياهزور 17-18 و 19 

.درک دنهاوخ  ندید  كراخ  زاریش و  ناهفصا -  زا  شرهوش  قافتاب  هام  ریت  زور 21 

.دوش مالعا  كاواس  تافیرشت  هب  مزال  ياه  ینیب  شیپ  روظنمب  بتارم  دنیامرف  ررقم  بیوصت  تروص  رد  الاب  بتارم  حرش  اب 

(1) اهنامیپ

: تسا نینچ  صوصخ  نیمه  رد  كاواس  رگید  شرازگ 

قاـفتا هب  دراد  دـصق  دوـش  دـقعنم  نارهت  رد  هبناـج  هس  سنارفنک  هکیعقوـم  رد  تسا  هتـشاد  راـهظا  لیئارـسا  تـینما  ناـمزاس  سیئر 
.دنک ندید  دزی  رهش  زا  دیامن و  تمیزع  ناریاب  شرسمه 

یجراخ تاعالطا  نامزاس  تسایر  راسمیت  تشون  یپ 

.ددرگ 20/1/52 لاسرا  عقومب  همانتوعد  بیوصت  تروص  رد  دسرب و  ضرعب  عقومب  هک  دوش  هداد  عالطا  اهنامیپ  شخب  هب 

(2) .دنیامرف مادقا  عقومب  رماوا  يارجا  رد  اذهیلع 

زا ره  زین  اه  نآ  .دـندوبن  اهرفـس  ینامهیم و  نیا  زا  بیـصن  یب  زین  كاواس  تاماقم  اسؤر و  ياه  هداوناخ  نارـسمه و  رگید  يوس  زا 
لیئارسا یتاعالطا  سیورس  تاماقم  زا  یکی  توان  .دندش  یم  توعد  یلاغشا  نیطـسلف  رادید  يارب  لیئارـسا  فرط  يوس  زا  يدنچ ،

هدربماـن و زا  لیئارـسا  یتاـعالطا  سیورـس  سیئر  ریمـض  لارنژ  فرط  زا  ناریا  یجراـخ  تاـعالطا  ناـمزاس  سیئر  هب  يا  هماـن  یط 
: دنشاب اه  یلیئارسا  نامهیم  ات  هدروآ  لمع  هب  توعد  شرسمه 

زیزع دضتعم  لارنژ 

یلاعبانج تیعم  رد  میامن  توعد  یمرگب  دضتعم  مناخ  زا  ریمض  مناخ  ناشیا و  فرط  زا  هک  دنا  هداد  روتسد  بناجنیاب  ریمـض  لارنژ 
.دنیامن دیدزاب  ام  روشک  زا  هدنیآ  هام  رد 

.دنیامنب یئاریذپ  دوخ  نانامهیم  ناونعب  مناخ  راکرس  یلاعبانج و  زا  هک  دوب  دنهاوخ  لاحشوخ  ریمض  وناب  لارنژ و 

170 ص :

.تسا هدش  هیهت  دادرخ 1352  رد  شرازگ  نیا  .يرس  يدنب  هقبط  اب  خیرات ، هرامش و  نودب  كاواس ، شرازگ  - . 1
.هنامرحم یلیخ  يدنب  هقبط  اب  هرامش 29/232 ، خروم 21/1/52 ؛ كاواس ، شرازگ  - . 2
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.دریگ رارق  لوبق  دروم  توعد  نیا  هک  مراودیما 

(1) توان رادتسود -

سیورـس سیئر  ریمـض  لارنژ  فرط  زا  نیدرورف 1351 ، لیروآ 1972 / خـیرات 10  رد  كاواس ، سیئر  يریـصن  هب  همان  یط  تواـن 
: دروآ یم  لمع  هب  توعد  یلاغشا  نیطسلف  زا  دیدزاب  تهج  زین  شرسمه  وا و  زا  لیئارسا ، یتاعالطا 

لیروآ 1972  10

يریصن راسمیت  بانجیلاع 

زیزع راسمیت 

هام رفس  رد  هک  دوش  توعد  هنامیمص  يریصن  مناخ  راکرـس  زا  ریمـض  وناب  ناشیا و  فرط  زا  هک  دنا  هداد  روتـسد  نمب  ریمـض  لارنژ 
.دنروایب فیرشت  ام  روشک  هب  امش ، هدنیآ 

.دوب دهاوخ  یتقوشوخ  یسب  هیام  راسمیت  يریصن و  مناخ  راکرس  زا  یئاریذپ  ریمض  لارنژ  وناب و  يارب 

.دوش عقاو  لوبق  دروم  توعد  نیا  هک  مراودیما  بلق  میمص  زا 

(2) توان دنمتدارا 

زا اه  یلیئارـسا  توعد  صوصخ  رد  كاواس ، سیئر  يریـصن  هب  یـشرازگ  یط  ناریا ، یجراـخ  تاـعالطا  ناـمزاس  سیئر  دـضتعم ،
: دنک یم  فیلکت  بسک  هنوگ  نیا  شرسمه ،

دضتعم مناخ  زا  توعد  هرابرد 

روظنم

.رماوا رودص  كاواس و  تسایر  راضحتسا 

فداصم هک  هدنیآ  هام  رد  دنا  هدومن  توعد  یجراخ  تاعالطا  نامزاس  سیئر  مناخ  زا  وناب  ریمض و  لارنژ  لیئارسا  سیورـس  سیئر 
ناونعب دشاب  یم  لیئارسا  رد  هبناج  هس  سنارفنک  يرازگرب  اب 

.دنیامن دیدزاب  روشک  نآ  زا  نامهیم 

.ددرگ یم  میدقت  تسویپ  هب  نآ  همجرت  لصا و  هک  هدیدرگ  لاسرا  نارهت  رد  لیئارسا  سیورس  هدنیامن  هلیسوب  روکذم  همانتوعد 
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.دوش لمع  بیترت  نامهب  ات  دنیامرف  غالبا  لیئارسا  سیورس  سیئر  توعد  دروم  رد  ار  یلاع  رماوا  دنیامرف  ررقم 

171 ص :

.يرس يدنب  هقبط  اب  خروم 21/1/1351 ، كاواس ، دنس  - . 1
.يدنب هقبط  رهم  هرامش و  نودب  خروم 20/1/1351 ، توان ، همان  همجرت  كاواس ، دنس  - . 2
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(1) یجراخ تاعالطا  نامزاس 

وا و زا  لیئارـسا ، یتاعالطا  سیورـس  سیئر  ریمـض  لارنژ  هب  يا  همان  یط  كاواس ، سیئر  يریـصن  هراشا ، دروم  رفـس  ماجنا  زا  سپ 
: تسا هدرک  يرازگساپس  اه  نآ  مرگ ! يزاون  نامهیم  ییاریذپ و  لیلد  هب  دار ، لبازیا  شرسمه 

ریمض لارنژ  ناونعب :

هام 51 دادرخ   7 خیرات :

زیزع ریمض  لارنژ 

تبحم دروم  رد  دنا  هدومن  تعجارم  هدناسر و  نایاپ  هب  امـش  يابیز  روشک  زا  ار  دوخ  زیگنا  هرطاخ  دیدزاب  يریـصن  مناخ  هک  نونکا 
نامهیم .دنتشاد  زاربا  نمب  يزیمآ  شیاتس  بلاطم  لیئارسا  روشک  رد  ناشتماقا  تدم  رد  ریمـض  مناخ  بانجنآ و  صخـش  هجوت  اه و 

هک ار  یمرگ  رایسب  يزاون 

ناشیا یکشزپ  تاجلاعم  نینچمه  يریصن و  مناخ  شیاسآ  يارب  هک  یقیقد  تابیترت  هتـشاد و  لومعم  ناشیا  دروم  رد  امـش  سیورس 
هدوب یلاع  هداعلا  قوف  ناشیا  دوخ  راهظا  قبط  هدیدرگ  لومعم 

دیدزاب اب  هکیناسک  هیلک  هجوت  تبحم و  ناشتماقا  تدم  مامت  رد  هک  دنراد  یم  راهظا  ناشیا  .تسا 

يریصن مناخ  ورنیا  زا  دندرک  یم  ساسحا  شیوخ  هناخ  رد  ار  دوخ  ناشیا  هک  دوب  يوحنب  لبازیا  مناخ  هژیوب  دنتشاد  راکورـس  ناشیا 
شفیاظو ماجنا  رد  ار  لبازیا  مناخ  شیاتس  لباق  هجوت  اه و  تبحم 

.درک دنهاوخن  شومارف 

يریـصن مناخ  دروم  رد  باـنجنآ  روتـسدب  هکیئاـه  تبحم  يارب  ار  شیوخ  یبلق  تارکـشت  هک  مناد  یم  مزـال  دوخ  رب  بیترت  نیا  اـب 
شخب و تذـل  يریـصن  مناخ  دـیدزاب  هکنیا  يارب  یـشالت  چـیه  زا  هک  زین  لبازیا  مناخ  زا  مناد  یم  مزال  .مراد  زاربا  هدـیدرگ  لومعم 

.رادید دیما  هب  .میامن  يرازگساپس  هدومنن  غیرد  دشاب  زیگنا  هرطاخ 

(2) يریصن دبشترا  رادتسود -

172 ص :

هرامش 4520/705. خروم 26/1/51 ؛ كاواس ؛ شرازگ  - . 1
.يرس يدنب  هقبط  اب  هرامش ، نودب  دادرخ 1351 ، خروم 7  كاواس ؛ دنس  - . 2
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هبناج هس  یتاعالطا  سالجا 

همانعطق اه و  شرازگ 

173 ص :

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 265 

http://www.ghaemiyeh.com


174 ص :

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 266 

http://www.ghaemiyeh.com


یخیرات ياه  هنیمز  اه و  هنیشیپ 

هیکرت و ناریا ، هبناج  هس  یتاعالطا  ياه  تسـشن  تابوصم  اـه و  شرازگ  تاـبوصم ، اـه ، هماـنعطق  هراـبرد  كاواـس ، دوجوم  دانـسا 
ناکت تاعالطا  يواح  اروش ، ای  رانیمس و  حطس  رد  لیئارسا 

اهراک و هار  اه ، هویـش  هکلب  دراد ؛ یمرب  هدرپ  یتاعالطا  هبناج  هس  نامیپ  فادها  تیهام و  زا  طقف  هن  تاعالطا  نیا  .تسا  يا  هدنهد 
یم ناشن  یبوخ  هب  هقطنم  یمالسا  ياهروشک  اه و  تلم  هیلع  ار  لیئارسا  اب  هیکرت  ناریا و  یتاعالطا  ياه  سیورس  يراکمه  دربهار 

.دهد

دنویپ اذـل  دنتـسه ، هدوب و  ناملـسم  نآ  مدرم  قاـفتا  هب  بیرق  تیرثـکا  هک  یمالـسا  روشک  ود  ناوـنع  هب  هیکرت  ناریا و  هک  اـجنآ  زا 
زیگنا تفگش  رایسب  اه  تسینویهص  اب  روشک  ود  نیا  رب  مکاح  ياه  میژر  یتاعالطا  ياه  سیورس  کیدزن  رایـسب  ییوسمه  قیمع و 

امامت نآ ، یشاوح  بناوج و  همه  اب  هبناج ، هس  یتاعالطا  ياه  يراکمه  هک  دنهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  دانسا  نیا  .دیامن  یم 

مسینویهص ینوماریپ  يژتارتسا  بوچراهچ  رد  ًالماک  اه و  یلیئارسا  عماطم  نامرآ و  تمدخ  رد 

هبناج همه  ذوفن  زین  هیکرت و  ياه  تلود  یهاشنهاش و  ناریا  یگتسباو  یگدرپسرس و  تیهام و  زا  رظن  فرـص  .تسا  هدوب  هقطنم  رد 
یتینما ياه  سیورس  يارچ  نوچ  یب  يرازگتمدخ  مه  زاب  دنتشاد ، روشک  ود  نیا  رد  یتسینویهـص  ياه  نامزاس  اه و  نوناک  هک  يا 

عفانم كارتشا  زا  رظن  فرص  اریز  .دراد  هارمه  هب  ناوارف  ياه  شسرپ  يا ، هدنناوخ  ره  يارب  لیئارسا ، هب  روشک ، ود  نیا  یتاعالطا  و 
یگتـسباو هوالع  هب  و  اه ، نآ  يریگ  میمـصت  يداصتقا و  یـسایس ، ساسح  زکارم  رد  اه  تسینویهـص  ذوفن  روضح و  اه ، تلود  نیا 

مه زاب  هطلس ، ماظن  هاگودرا  هب  نانآ 

تمدخ رد  ار  دوخ  یلم  تینما  عفانم و  همه  تموکح  کی  هک  دشاب  نآ  يارب  لماک  لیلد  دناوت  یمن 

میژر ياپ  هب  اپ  دهد و  رارق  مسینویهص  هنابلط  هعسوت  يژتارتسا  فادها و  نامرآ ، اه ، همانرب 
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هک ییاه  هئطوت  اه و  تیانج  اه ، تناـیخ  .دـنک  هئطوت  ناملـسم  ياـه  تلم  هکلب  یمالـسا و  ياـهروشک  کـیاکی  هیلع  یتسینویهص ،
ياهروشک هیلع  يولهپ ، میژر  هیکرت و  یتینما  یتاعالطا و  هاگتسد  ششوپ  هبناج و  همه  يراکمه  اب  هتشذگ ، نارود  رد  اه  یلیئارسا 

ناملسم ياه  تلم  یمالسا و 

طباور يرارقرب  زا  لبق  اه ، تسینویهص  هک  دهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  دنا ، هداد  ماجنا  هنایمرواخ  رد 

رد قیمع  هاگیاپ  نیطسلف ، رد  لاس 1327ش/1948م ، رد  یتسینویهص  میژر  سیـسأت  زا  شیپ  یتح  هیکرت و  تلود  يولهپ و  میژر  اب 
.دندوب هدرک  رقتسم  روشک  ود  نیا 

تاناکما و همه  زا  يریگ  هرهب  اب  لیئارـسا ، سیـسأت  زا  سپ  تسناوت ، هک  دوب  هیکرت  ناریا و  رد  مسینویهـص  ناهنپ  ياـه  هاـگیاپ  نیا 
نیب طباور  يرارقرب  نمض  شیوخ ، ياه  مرها  ذوفن و 

نامرآ تمدخ  رد  هنایارگ  یلم  ياهاعدا  همه  اب  ار  هیکرت  یهاشنهاش و  ناریا  روبزم ، تلود  هس 

اه لاؤس  نیا  واکجنک ، ناگدنناوخ  يارب  .دهد  رارق  لیئارسا  ینوماریپ  يژتارتسا  مسینویهص و 

رارقتـسا يدـج  روط  هب  هنوگچ  يا و  هرود  نامز و  هچ  زا  هیکرت  ناریا و  رد  مسینویهـص  ناهنپ  ياه  هاگیاپ  هک  دـننک  یم  ییامندوخ 
هب خساپ  يارب  .دندرک  تیبثت  میکحت و  ار  دوخ  تیعقوم  دنتفای و 

ناگدنسیون و یخرب  زیمآرارسا  دولآزمر و  ياه  فارتعا  غارس  هب  دیاب  ریزگان  اه ، لاؤس  نیا 

.تفر اه  تسینویهص  اه و  يدوهی  دوخ  هکلب  برغ و  ناققحم 

ینامثع يروتارپما  طوقس 

ینعم هب  نایحیـسم ، تسد  هب  ار ، نیملـسم  ییاورنامرف  تحت  سلدنا  طوقـس  وا  .تسا  يدوهی  بصعتم  هدنـسیون  کی  سیئول  درانرب 
برغ هکلب  اپورا و  رد  ناناملسم  هاگیاپ  نیرخآ  يدوبان 

: دسیون یم  وا  .دنک  یم  دادملق 

يارب ار  هار  تفریذپ و  همتاخ  اپورا  برغ  ددـجم  حـتف  یبایزاب و  يارب  نایحیـسم  ینالوط  تازرابم  نایحیـسم ، طسوت  هطانرغ  حـتف  اب 
نایحیسم تموکح  تحت  ایربیا  هریزج  هبش  ياه  نیمزرس  یمامت  م ،]  ] هنس 1492 رد  .درک ]...[  راومه  اه  ییاپورا  هدرتسگ  هلمحدض 

زا يرورض  شخب  اه  ییاجباج  نیا  اه ، یلاغترپ  دعب ، لاس  دنچ  نینچمه ، یحیسم و  نایاورنامرف  هاگدید  زا  .دمآرد ]...[ 

رت لکشم  رت و  نیگنس  بتارم  هب  یفیلکت  هک   [ ناماس نآ  زا   ] ناناملسم جارخا  دمآ ]...[  یم  رامـش  هب  هلمحدض  ددجم و  حتف  دنیارف 
اپورا هعسوت  .دیماجنا  لوط  هب  يرتشیب  نامز  دوب ، رت  كانرطخ  یتح  و 
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ناناملسم هرطیس  ندیچرب  یلصا  فده  دروم  ود  ره  رد  و  تسویپ ، عوقو  هب  نامزمه  فرط  ود  زا 

176 ص :
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هتشذگ نرق  تشه  یط  ناناملـسم )  ) اهروم يالیتسا  هب  دندش  قفوم  نایحیـسم  زین  برغ  رد  دوب .]...[  هتفای  همادا  اه  نرق  یط  هک  دوب 
ات ار  دربن  دوخ  هراـبود  تاـیح  رد  نایحیـسم  اـپورا ، برغ  رد  روطنیمه  قرـش و  رد  .دـنهد  همتاـخ  اـهنآ  روضح  هب  یتـح  جـیردتب  و 

.دندناشک نمشد  هاگودرا 

یلحاس کلامم  مدرم  یهارمه  هب  اه  یلاغترپ  اه و  ییایناپـسا  برغ ، رد  .دندرک  بیقعت  ناشهاگداز  ات  ار  اهراتات  قرـش  رد  اه  سور 
(1) .دندرک بیقعت  ایسآ  اقیرفآ و  كاخ  ات  ار  اهروم  رگید ،

: دسیون یم  ناهج  رد  مالسا  ندمت  تمدق  نیملسم و  رادتقا  تمظع و  هب  فارتعا  اب  سیئول ، درانرب 

هراق هس  رد  اریز  تشاذگ ، نآ  يور  یناهج  مان  ناوت  یم  هک  تسا  یندمت  نیلوا  رگید ، هباشم  ياهندـمت  فالخرب  یمالـسا ، ندـمت 
.تفرگ یم  ربرد  ار  فلتخم  ياهداژن  اهگنهرف و  فلتخم و  مدرم  ایند 

ییافوکش هب  رگید ، فرط  زا  ناکلاب  هیسور و  رد  و  فرط ، کی  زا  ایلاتیا  بونج  ایناپـسا و  رد  زارد  نایلاس  هک  تهج  نآ  زا  مالـسا ،
ییایسآ و هک  تسا ؛ یهیدب  و  دش ؛ یم  بوسحم  ییاپورا  دوب ، هدیسر 

یم ربرد  اجکی  ار  تسوپدرز  تسوپخرس و  دیفس ، هایس و  زا  ار  فلتخم  ياه  يداژن  یمالـسا  ندمت  .دوب  مه  ییاقیرفا  لاح  نیع  رد 
بلق ات  اپورا  بونج  زا  نآ  ياهزرم  ییایفارغج  رظن  زا  و  تفرگ ؛

(2) .دوب هتفای  هعسوت  نیچ  دنه و  تادحرس  ياروام  ات  ایسآ  رد  اقیرفا و 

هرطیـس سپـس  يداصتقا و  هطلـس  یحیـسم ، برغ  يایند  هدرپ  ِسَپ  رد  هک  دوب  اه  نآ  يارب  يرطخ  رـصاعم ، نارود  رد  یتردق  نینچ 
سیئول درانرب  .دنک  یم  يراددوخ  نآ  ياشفا  زا  يدوهی  سیئول  درانرب  هک  يزیمآرارـسا  ناهنپ و  تیعقاو  .دندوب  هدرک  ادیپ  یـسایس 

يایند هیلع  ات  دندرک  راداو  کیرحت و  یناسک  هچ  ار  یحیسم  برغ  هک  دیوگ  یمنزاب  ار  تیعقاو  نیا 

زیمآرارسا اما  گرزب ، تیعقاو  نیا  فیرحت  يارب  وا  .دنک  زاغآ  ار  يا  هتـساوخان  مجاهت  اه و  گنج  یمالـسا  ندمت  مالـسا و  روانهپ 
: دسیون یم  نینچ  یخیرات ،

(3) .دوب برغ  يورشیپ  ربارب  رد  مالسا  ینیشن  بقع  جوا  لوا  یناهج  گنج 

مالسا ناهج  هب  مجاهت  رد  ار  برغ  یفادها  هچ  اب  ینایرج و  هچ  یناسک و  هچ  هک  دیوگ  یمن  وا 

177 ص :

، لوا پاچ  اهندمت ، يوگو  تفگ  زکرم  يراکمه  اب  نازرف  رشن  یسیوا ، تخد  نمهب  همجرت  اهگنهرف ، دروخرب  سیئول ، درانرب  - . 1
ص 1 و 2. ، 1380
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،1381 لوا ، پاچ  ین ، رشن  داشماک ، نسح  همجرت  زورما ، ات  تیحیسم  روهظ  زا  خیرات  لاس  رازه  ود  هنایمرواخ  سیئول ، درانرب  - . 3
ص 354. نارهت ،
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هراـبرد وا  ياـه  هاگدـید  تارظن و  اـت  تسین  هدـیاف  زا  یلاـخ  فصولا  عم  .دـندرک  يربـهر  تیادـه و  هکلب  یناـبیتشپ و  کـیرحت و 
لیمحت مالسا و  يایند  هب  رصاعم  نارود  رد  اه  یبرغ  مجاهت  یگنوگچ 

يروتارپما یشالت  .دریگ  رارق  هعلاطم  دروم  هنایمرواخ  هقطنم  رد  ناناملسم  هب  دیدج  طیارش 

شالت نیا  .دش  زاغآ  برغ  تاناکما  مان و  ششوپ و  تحت  هک  دوب  مالسا  يایند  رد  اه  تسینویهص  يوس  زا  يدیدج  شالت  ینامثع 
ناشن مان و  یب  ناهنپ و  هاگیاپ  رارقتسا  بجوم  هک  دوب  اه 

: دهد یم  حرش  نینچ  ار  اه  شالت  نیا  زاغآ  يدوهی ، هدنسیون  سیئول  درانرب  .دش  یمالسا  کلامم  رد  مسینویهص 

رـصع روـهظ  هعیلط  ناـمز  نآ  رد  تضهن  نیا  دـش و  عورـش  يرتـهب  طیارـش  رد  يدـالیم  لاس 1908  رد  یناـمثع  هطورـشم  بـالقنا 
 ]...[. دومن یم  يدیدج 

نیع رد  اما  دندناوخ ، ولج  هب  یگرزب  ماگ  ار  نآ  دندرک و  لابقتسا  ناوج  ناکرت  بالقنا  زا  ییاپورا  ياه  تردق  ینامثع و  نایحیسم 
 - شیرتا .دندرمـش  منتغم  یتصرف  ار  بالقنا  نیا  اـه  نیا  .دـنک  تلاـخد  ناـنآ  رگید  ياـه  هماـنرب  رد  بـالقنا  دـندادن  هزاـجا  لاـح 

ینسوب نیمزرس  گنرد  یب  ناتسراجم ،

گنج زا  سپ  هک  ترک  هریزج  و  درک ، لالقتسا  مالعا  ناتسراغلب  درک ، قحلم  دوخ  هب  ار  نیوگزره  و 

شروش کـی  .تسویپ  ناـنوی  هب  دوب ، هتفاـی  يراـتخمدوخ  یناـمثع )  ) يروتارپما لـخاد  رد  لاس 1896 ، رد  اـه ، یناـنوی  اـه و  كرت 
.دش بوکرس  نینوخ  ياهدروخودز  زا  سپ  رد 1909  دیمحلادبع ] ناطلس  تردق  دیدجت  يارب   ] یبالقنادض

ياقیرفآ یمامت  ابیرقت  ماگنه  نیا  رد  .دوب  دـیدج  ياـه  گـنج  هتـشر  رگزاـغآ  ربماتپـس 1911 ، رد  برغ ، سلبارط  هب  اـیلاتیا  هـلمح 
هسنارف ای  سیلگنا  هطلس  تحت  شکارم  ات  رصم  زا  یلحاس  یلامش 

هتسویپ هلفاق  هب  رید  هک  ایلاتیا  .دوب  یقاب  روشک  نآ  تسد  رد  برغ ، سلبارط  کیئانریس و  ینامثع ، تافرصتم  زا  هقطنم  ود  طقف  .دوب 
تسد و دوخ  يارب  ییاپ  ياج  ینامثع ] روتارپما   ] رامیب درم  تاکلمت  رد  دش  ددص  رد  دوب ، هدـنام  بقع  یتسیلایرپما  ییاشگناهج  زا 

تمواقم اب  اقیرفآ  لامش  رد  اه  ییایلاتیا  تفرشیپ  .تخادرپ  ییایرد  یماظن و  هلمح  هب  ییاپورا ، ياه  تردق  یلبق  قفاوت  اب  و  دنک ، اپ 
ربتکا رد  ناینامثع  یلو  دیدرگ ، ور  هبور  یلحم  تازرابم  ینامثع و  رظتنمریغ  دیدش و 

.دمآ ناشغارس  هب  يرت  كانرطخ  رت و  کیدزن  دیدهت  هک  اریز  دندیشک ، تمواقم  زا  تسد  لاس  نامه 

 - نانوی ناتسبرص و  ناتـسراغلب و  ناکلاب -  نادحتم  .دش  مامت  هم 1913  رد 30  عورش و  ربتکا 1912  رد 17  ناکلاب  تخس  گنج 
تسرهف هب  ار  ینابلآ  دنتفرگ و  ینامثع  زا  يروانهپ  ياه  نیمزرس 

178 ص :
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 ]...[. .دندوزفا لقتسم  ياه  تلود 

رگید گرزب  ياـه  تردـق  ناـیم  رد  گرزب  تردـق  کـی  ناونع  هب  یناـمثع  يروتارپما  هک  دوب  یگنج  نیرخآ  لوا  یناـهج  گـنج 
 ]...[. دیگنج

رد دز .]...[  هلمح  هب  تسد  ریغص  يایسآ  قرـش  رد  ربماسد 1914 ، رد  ینامثع  .دوب  ینامثع ]  ] اه كرت  دارم  قفو  رب  اتبـسن  راک  ادـتبا 
رد رقتسم  ینامثع  ياوق  لاس 1915 ، يادتبا  رد  بونج ، ههبج 

اریز  ] .دوب هاتوک  اه  تیقفوم  نیا  رمع  یلو  .دندرب  هلمح  زئوس  هعرت  هب  ایناتیرب  یلاغشا  رصم  رد  هتشذگ و  انیـس  يارحـص  زا  نیطـسلف 
سپ ار  زئوس  هعرت  هب  اه ] ینامثع   ] اه كرت  مجاهت  اه  یسیلگنا  بونج  رد  دندرک .]...[  لباقتم  هلمح  اوق  مامت  اب  قرـش  رد  اه  سور  [

هک ار  هرصب  ردنب  سیلگنا  نایهاپس  ربماون 1914 ، رد 22  .دوب  هداتسرف  سراف  جیلخ  هب  دنه  زا  يرکشل  ناتـسلگنا  نایم  نیا  رد  .دندز 
نیا یلو  دمآ ، یم  ناریا  زا  هک  دوب  یتفن  هلول  تظفاحم  اه  یسیلگنا  يروف  فده  .دندرک  لاغـشا  دوب  ینامثع  هب  قلعتم  عقوم  نآ  رد 

یطاقن فرصت  هب  یسیلگنا  ياهورین  لاس 1915 ، لالخ  رد  .تخادنا  رگید  ياه  هشقن  یبلط و  نوزف  رکف  هب  ار  اه  نآ  هیلوا  تیقفوم 
دنتخادرپ تارف  هلجد و  دور  ود  لحاس  رد 

 ]...[. دنتفر شیپ  دادغب  يوس  هب  لامش  هب  ور  و 

اجنآ و  دندرک ، لاغـشا  ار  سونمل  هریزج  دندز ، ییایرد  تایلمع  هب  تسد  لنادراد  شوح  لوح و  رد  اه  یـسیلگنا  هیروف 1915 ، رد 
، لاس نآ  ناتسبات  راهب و  لوط  رد  .دنتخاس  دوخ  هاگیاپ  ار 

لـنادراد و  ) اـهزاغب رد  یناـمثع  یعاـفد  تاماکحتـسا  نتـسکش  مـهرد  يارب  گرزب  یـشالت  رد  ییاـیلارتسا ، یــسیلگنا و  نازاـبرس 
هطقن دنچ  رد  هایس ، يایرد  رد  اه  سور  هب  نتسویپ  و  روفسوب )

.دندش هدایپ  یلوپیلاگ  هریزج  هبش 

جارخا  ] دنتفر نوریب  ناو  زا  اه  سور  .تشگرب  ینامثع  عفن  هب  هرابود  يا  هزادـنا  ات  قرو  لاس 1916 ، لیاوا  لاس 1915 و  رخاوا  رد 
.درک هلمح  زئوس  هعرت  هب  رگید  راب  دیمحلادبع ]  ] ناطلـس ياوق  و  دندش ، میلـست  دندروخ و  تسکـش  قارع  رد  اه  یـسیلگنا  دندش ،]

دنتسشن بقع  یلوپیلاک  زا  نیگنس ، تافلت  دیدش و  دروخودز  زا  سپ  اه ، ییایلارتسا  اه و  یسیلگنا  لاس 1916 ، يادتبا  رد 

(1)  ]...[. دمآ قیاف  تدمزارد  رد  نیقفتم  رترب  تردق  اما  .دنتشاذگ  دوخ  لاح  هب  ار  روفسوب ] لنادراد و  ياه  هگنت   ] اهزاغب و 

مجاهت و اب  نامزمه  اه ، نآ  هدرپ  ِسپ  ناقوشم  ناکرحم و  مالسا و  يایند  هب  نامجاهم 

179 ص :
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کیرحت .دندروآ  دوجوب  نآ  یـشاپورف  رد  عیرـست  يارب  یمالـسا ، هعماج  لخاد  رد  مه  نآ  ار و  يرگید  ههبج  یماظن ، یـشکرکشل 
نیسح و فیرش  نادناخ  هلمج  زا  هاوخ ، نوزف  بلط و  تردق  ناربهر  خویش و  یضعب  يربهر  هب  ناناملسم ، زا  ییاهورگ  اه و  هتـسد 

فارتعا نینچ  هراب  نیا  رد  اه  نآ  دوخ  هک  دوب  دیدج  ههبج  نیا  زا  یشخب  ینمرا ، ياه  هورگ  یضعب  کیرحت  زین 

: دنا هدرک 

، یبهذـم یموق و  تیوه  زا  رظن  فرـص  یناـمثع ، يروتارپما  عاـبتا  گرزب  تیرثـکا  اـه ، جرم  جره و  اـه و  شکمـشک  نیا  لوط  رد 
ریغص يایسآ  ياه  ینمرا  یکی  دروم : ود  يانثتسا  هب  دندنام ، یقاب  رادافو 

دندـید یم  یتصرف  ار  گنج  ینمرا  برع و  يارگ  یلم  ناربهر  ناتـسبرع .]...[  هریزج  هبـش  رد  زاـجح  بارعا  يرگید  و  یلوتاـنآ ) )
نشور .یلم و  لالقتسا  نداد  ققحت  ینامثع و  هطلس  نتخادنارب  يارب 

راهچ رد 1914  اه  سور  .دـناسر  ماجنا  هب  ناطلـس  نمـشد  کنیا  ییاپورا ، ياه  تردـق  کمک  اب  ناوت  یم  اهنت  ار  راک  نیا  هک  دوب 
کیرچ ياه  هتـسد   [ نیا رب  هوالع   ] .دندوزفا اهنآ  هب  رگید  دـحاو  هس  لاس 1915  رد  دنداد و  لیکـشت  ینمرا  بلطواد  گرزب  دحاو 

ریغص يایسآ  رد  ناو  رهش  رد  هژیو  هب  هطقن ، نیدنچ  رد  ینمرا  تیعمج  دندوب و  لاعف  تکلمم  فلتخم  ياه  تمـسق  رد  ینمرا  ياه 
(1) .دندز هناحلسم  شروش  هب  تسد  هیکیلیک ، رد  نوتیز  رهش  یقرش و 

یتیعمج نایم  رد  ریغص  يایسآ  رد  هیکرت  بلق  رد  اه  ینمرا  .دوب  رادروخرب  يرتهب  ینابیتشپ  هشقن و  عقوم ، عضوم ، زا  بارعا  شروش 
زاجح رد  برع  مایق  هکنآ  لاح  دندوب ، هتفرگ  رارق  ناملسم  رثکا 

لماش برع ، ناملسم و  هرـسکی  نیمزرـس  رد  برع ، نیـسح  فیرـش  یثوروم  تموکح  تحت  راتخمدوخ ، همین  یتلایا  رد  ناتـسبرع ،
، ناینامثع تردـق  زکارم  زا  ندوب  رود  رب  هوالع  برع ، مایق  رگید  تیزم  .داتفا  قاـفتا  مالـسا ، رهـش  ود  نیرت  سدـقم  هنیدـم ، هکم و 

ياه یسیلگنا  ناسآ  یسرتسد 

(2)  ]...[. دندوبن هدیاف  یب  ناتسلگنا  يارب  مه  برع  نایشروش  .دوب  اجنادب  رصم  رد  رقتسم 

: دسیون یم  نینچ  دیدج  ههبج  نیا  تیمها  هرابرد  سیئول  درانرب 

یقالخا تیمها  یلو  دومن  یم  تیمها  یب  دیاش  مظنم ، میظع  ياه  شترا  تامصاخم  هب  نیشن  هیداب  مظنمریغ  زابرس  رازه  دنچ  دورو 
تیمها رت ، شیب  نآ  زا  و  ناکرت ، اب  زیتس  رد  برع  يرکشل 

، نیفیرشلا نیمرح  مکاح  فرط  زا  وا  داهج  ینامثع و  ناطلس  ندرک  موکحم  نتسج و  يربت 
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انمـض .تشاد  هژیو  یـشزرا  ناش  ناملـسم  عابتا  رب  رادتقا  لامِعا  رد  اه ، يوسنارف  انمـض  و  اه ، یـسیلگنا  يارب  دوب و  دایز  تیاهن  یب 
 ]...[ .دوب یبرع  تالایا  یمامت  زا  ینامثع  ياوق  یلک  ینیشن  بقع  اب  نراقم  رتدعاسم و  زین  بارعا  شروش  نامز 

قارع رد  نامزمه  يرگید  یسیلگنا  رکـشل  و  دندنار ، شیپ  ینامثع  ِنیطـسلف  لخاد  هب  رـصم  زا  یـسیلگنا  ياهورین  رخاوا 1916 ، رد 
رد ار  هزغ  قارع و  رد  ار  دادغب  یسیلگنا  نایهاپس  راهب 1917 ، ندیسر  ارف  اب  .داد  همادا  ار  لامش  هب  هدش  فقوتم  يورشیپ  دش و  هدایپ 

.دندوب هدرک  لاغشا  نیطسلف 

(1) .دنتفرگ ار  قشمد  ربتکا 1918  رد  سدقملا و  تیب  ربماسد 1917  رد 

عضاوم و رب  ینتبم  یلبق  ماظن  ندرب  نیب  زا  ار  مالـسا  ياـیند  هب  روبزم  یماـظن  مجاـهت  فدـه  یحیولت ، روط  هب  يدوهی ، هدنـسیون  نیا 
مظن ندروآ  راک  يور  مسینویهص و  اب  ضراعم  ياه  هاگدید 

: دسیون یم  هتسناد و  یمالسا  هنایمرواخ  رد  مسینویهص  اب  راگِزاس  نیون 

تمـسق رد  رت  شیب  ای  نرق  راهچ  دـب ، ای  بوخ  هک ، نهک  مظن  نتـسکش  مهرد  اب  مییوگب ، رت  قیقد  ای ، یـشاپورف  اب  ثحب  دروم  هرود 
ماود مه  هک  دـنداهن  انب  یـسایس  یماظن  راتخاس و  ناش ، ناینیـشیپ  راک  هیاپ  رب  اه ، ینامثع  .دـش  عورـش  دروآ ، ماود  هنایمرواخ  مظعا 

، درف ره  عقاو  رد  هورگ ، ره  نآ  رد  دش و  یم  هدیمهف  بوخ  هک  دندروآ  دوجو  هب  یسایس  یگنهرف  زین  .درک و  یم  راک  مه  دروآ و 

، دریگ یم  قلعت  هچ  وا  هب  دور ، یم  راظتنا  هچ  وا  زا  هک  تسناد  یم  رت  مهم  همه  زا  تخانـش و  یم  ار  دوخ  دح  تردـق و  دوخ ، عقوم 
عابتا .درک  یم  راک  ناـکامک  شتالکـشم ، همه  دوجو  اـب  یلو  دوب ، هداـتفا  دـب  زور  هب  هتبلا  یناـمثع  ماـظن  .دزادرپب  دـیاب  یچ  یک  هب 

رادافو نآ  هب  رگید  ارثکا  شا  یحیسم 

مظن .دنتسناد  یم  عورشم  ار  تموکح  زونه  ناملسم  تیعمج  رت  شیب  اما  دنتشادن ، شلوبق  دندوبن و 

دورو .داد  زورب  دوخ  زا  تفرشیپ  یتح  دوبهب و  زا  ییاه  هناشن  شرمع ، رخآ  ياه  ههد  رد  ینامثع ،

دنکارپ مه  زا  ار  ینامثع  ياه  نیمزرـس  دیـشاپورف ، ار  تلود  تسب ، ار  لوحت  هنوگره  هار  لاحره ، هب  لوا ، یناهج  گنج  هب  ینامثع 
(2) .دناوخ ار  يروتارپما  هحتاف  و 

یشاپورف لوا و  یناهج  گنج  لصاح  مالسا و  ناهج  هیلع  اه ، تسینویهص  هبناجدنچ  هئطوت  زا  یـشان  درواتـسد  هرابرد  همادا ، رد  وا 
: دسیون یم  رورغ  توخن و  اب  ینامثع ، يروتارپما 

دش مولعم  تسشنورف ، هنایمرواخ  هرهچ  زا  لوا  یناهج  گنج  یساملپید  رابغ  گنج و  دود  یتقو 
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(1) .تسا هداد  يور  یمهم  ياهرییغت  هک 

ِنارگلاغشا .تفرگ  لاگنچ  هب  نامجاهم  زا  یکی  ار  یشخب  ره  دش و  ّتتشت  هقرفت و  راچد  هچراپ و  دنچ  مالسا  ناهج  بیترت ، نیا  هب 
رد میانغ  میسقت  يارب  یمالسا ، ِروانهپ  ياه  نیمزرس 

.دنتفرگ میمصت  دندمآ و  درگ  مه  رانک 

هب هکلب  هیامحلا ، تحت  هرمعتـسم و  لکـش  هب  قباس  نوچ  هن  یلو  دـندرک ، میـسقت  ییاه  شخب  هب  ار  بیـصخ  لاله  هسنارف  ایناتیرب و 
اب هک  دیدج ، ياه  مان  اهزرم و  اب  دیدج ، ياهروشک  تروص 

يوگلا هب  ییاه  ماظن  ناتـسلگنا  هسنارف و  .دـنوش  لالقتـسا  هدامآ  ات  دنتـشاد  هاگن  دوخ  تمومیق  هرادا و  تحت  لـلم  هعماـج  بیوصت 
یقرش يوزاب  .دنداهن  ناینب  دیدج  روشک  نیا  رد  دوخ  ياه  تموکح 

رـسپ لصیف ، کلم  دـش ، ایناتیرب  تمومیق  تحت  یتنطلـس  یتکلمم  قارع -  سپـس  نیرهنلا و  نیب  هب  موسوم  ادـتبا  اـه - نیمزرـس  نیا 
هب اقباس  یبرغ ، يوزاب  .تسشن  تخت  هب  اج  نآ  رد  نیسح ، فیرش 

ماـن اـب  یبونج ، شخب  و  هسنارف ، هب  یلامـش  يزکرم و  شخب  دـش ، تمـسق  زین  ناول ،)  ) علاـط قرـش  اـی  تاـماش ، هیروـس و  ماـع  ِمسا 
ورملق سپس  میق  ِتلود  ود  ره  .دش  هدرپس  سیلگنا  هب  نیطسلف ،

یکی دندروآ ، دوجو  هب  يروهمج  ود  دنچ ، ییاه  شیامزآ  زا  سپ  اه ، يوسنارف  .دندرک  میـسقت  رت  کچوک  ياه  شخب  هب  ار  دوخ 
رد دـندرک : تمـسق  ود  ار  دوخ  هیحان  بیترت  نیمه  هب  مه  اه  یـسیلگنا  .تشاد  هگن  ار  هیروس  میدـق  مان  يرگید  دـندناوخ ، نانبل  ار 

، هکم فیرش  رگید  رسپ  هّللادبع ، هب  ار  شتموکح  دندیمان و  ندرا  ءاروام  ار  نآ  دنداد ، لیکـشت  برع  نیـشنریما  کی  یقرـش  شخب 
.دنتفرگ دوخ  میقتسم  تراظن  هرادا و  تحت  ار  هدش ، رت  کچوک  ِنیطسلف  ینعی  یبرغ ، شخب  و  دندیشخب ؛

ياه نیشن  خیش  برغ و  بونج  رد  ایناتیرب  ِندع  هیامحلا  تحت  هرمعتسم و  زا  هتشذگ  .دوب  توافتم  رایسب  ناتـسبرع  رد  روما  شدرگ 
ناتـسبرع هریزج  هبـش  زا  یگرزب  شخب  دـندرب ، یم  نامرف  ناتـسلگنا  زا  فلتخم  تاجرد  هب  زابرید  زا  اه  نآ  رثکا  هک  سراف ، جـیلخ 

نیرت مهم  .دوب  لقتسم  ًالمع 

ماگنه هب  .دوب  نییآ  نآ  هدنهد  میمعت  دوعس  لآ  تیقفوم  یباهو و  بتکم  ددجم  قنور  اج  نیا  دادیور 

دوب و هداد  طسب  یقرش  ناتـسبرع  رت  شیب  هب  ار  دوخ  تموکح  دوعـس ، نبا  زیزعلادبع  نادناخ ، تقو  سیئر  رد 1914 ، گنج  عورش 
هب دوعـس  نبا  زین  گنج  زا  سپ  .دوب  هدـش  هنـسح  طباور  دراو  تشاد  زاین  ناش  تیامح  هب  ناکرت  اـب  هلباـقم  رد  هک  اـه  یـسیلگنا  اـب 

ياه نیمزرس  داد ، همادا  دوخ  تاحوتف 
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.درک جارخا  ای  رانکرب  ار  یحاون  نیا  نیشیپ  نایاورنامرف  دروآ و  تسد  هب  هریزج  هبش  بونج  لامش و  رد  يرگید 

نیشن خیش  تاراما و  هیلع  ور  نیا  زا  تسناد ، یم  بوخ  یقرـش  بونج  یقرـش و  ناتـسبرع  هب  ار  ایناتیرب  يروتارپما  هقالع  دوعـس  نبا 
ناتسبرع رد  امامت  ار  دوخ  ششوک  و  درکن ، یمادقا  یقرش  ياه 

تکلمم ابقر  نیا  زا  یکی  .تخاس  زکرمتم  يدج ، هدنام  یقاب  بیقر  ود  اهنت  یبرغ ، بونج  یبرغ و 

نیشن ماما  يرگید  دوب ؛ اه - كرت  دض  رب  بارعا  مایق  نامرهق  هکم ، فیرش  نیسح  نامرف  ریز  زاجح -

(1) .ناتسبرع هریزج  هبش  یبرغ  بونج  هشوگ  رد  نمی 

.تفر یم  شیپ  هب  هدش  یحارط  شیپ  زا  يژتارتسا  اب  اه و  يا  هدرپ  ِسَپ  تیاده  اب  همه  اه  نیا  و 

رد دـندز و  مقر  ناریا  يارب  ار  يدـیدج  راتخاس  لوا ، یناـهج  گـنج  زا  سپ  شیوخ ، يویرانـس  لوا  شخب  يارجا  زا  سپ  اـه ، نآ 
هک يروـط  هب  .دنتـشاذگ  ارجا  ضرعم  هب  دـندرک و  یحارط  وـسمه  گـنهامه و  ینیوـن  يرادا  یگنهرف و  یـسایس ، حرط  زین  هـیکرت 

: دسیون یم  يدوهی  سیئول  درانرب 

دوخ و نایم  شیاه  نیمزرس  میسقت  مرگرـس  دنمرفظ  نانمـشد  دوب ، هدش  لاغـشا  شتختیاپ  دوب ، هدروخ  تسکـش  ینامثع  يروتارپما 
، ناریا .دوب  هداتفا  ناوتان  تسُس و  روشک  دندوب ، ناش  ناگتسباو 

، اه یناملآ  اه ، سور  اه ، كرت  یجراخ -  ياهورین  دوب و  هدـش  مصاـختم  ياـه  تلود  رازراـک  نادـیم  یفرط ، یب  مـالعا  دوجو  اـب 
تلود ییوگ  هک  دندرک  یم  لمع  روشک  كاخ  رد  نانچ  نآ  اه - یسیلگنا 

تردق روهقم  هک  ییاقیرفا -  ییایـسآ و  کلامم  رگید  تشونرـس  هب  مه  ود  نیا  هک  تفر  یم  نآ  میب  .درادـن  دوجو  یناریا  ِلقتـسم 
.دنیآ راتفرگ  دندش - برغ  هدنیازف 

هب كرت  رسفا  کی  هک  دش  عورش  یماگنه  رد 1919  لوحت  .تسر  تشونرـس  نیا  زا  یقیرط ، هب  کیره  روشک ، ود  ره  تقیقح  رد 
ریغص يایسآ  بلق  رد  كروتاتآ ، هب  بقلم  ادعب  لامک ، یفطصم  مان 

تحت هیکرت ، يروهمج  .دومن  يروهمج  مـالعا  لـحنم و  ار  تنطلـس   ]... [ .درک يربهر  ار  نآ  داد و  لیکـشت   ]... [ یتمواـقم تضهن 
ندرک ادج  يزاسون و  زا  یعماج  عیسو و  همانرب  كروتاتآ ، ییاوشیپ 

.داد ماجنا  مالسا -  ناهج  رد  هقباس  یب  يرما  تلود -  زا  نید 

، روشک كاخ  تیمامت  لالقتسا و  نتخانـش  تیمـسر  هب  نمـض  هک ، دوب  يدادرارق  دقع  دهاش  يدالیم ،  1919 لاس ، نیمه  رد  ناریا 
ناریا سلجم  .دروآ  یم  مهارف  ار  ایناتیرب  يالیتسا  تامدقم  ًالمع 
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نیا ناریا -  لامش  رد  سور  نایهاپس  هلک  رـس و  ندش  رادیدپ  درک و  در  ار  دادرارق  دوب ، هدش  هدناوخ  ارف  دادرارق  بیوصت  يارب  هک 
سپ .تخاس  رت  هدیچیپ  ار  تیعضو  یکیوشلب -  توسک  رد  راب 

هب ار  روما  مامز  توح 1299  رد  ناخاضر ، مان  هب  قازق ، جوف  زا  يرسفا  جرم ، جره و  ینارود  زا 

(1) .داهن هیاپ  يروتاتکید  ابیرقت  یتلود  تفرگ ، تسد 

ینامثع يروتارپما  یشالت  رد  دوهی  هئطوت 

ای یفخم  ياـه  يدوـهی  شقن  هب  وا  .دـنک  یم  دادـملق  یعیبـط  ار  نآ  دـنور  يداـع و  ار  ثداوـح  نـیا  هـمه  يدوـهی  سیئوـل  دراـنرب 
یناملسم ياعدا  دندوب و  ناملـسم  رهاظ  رد  تعامج  نیا   (3) .دنک یمن  يا  هراشا  چیه  ینامثع  يروتارپما  یـشاپورف  رد   (2)« همنود »

هناگود و راتفر  لیلد  هب  اه  همنود  .دندوب  دوهی  نییآ  لوصا و  هب  دـنبیاپ  يدوهی و  ناهنپ  رد  اما  دنتـشاد ؛ یناملـسم  مان  دـندرک و  یم 
دنتشاد يا  هدرتسگ  قیمع و  ذوفن  ینامثع  يروتارپما  يریگ  میمصت  یسایس و  تردق  ناکرا  رد  دوخ  ناهنپ  ًالماک  فادها  هناقفانم و 

تنایخ زج  .دندرب  یم  شیپ  تیاده و  دوخ  عماطم  ریسم  رد  ار  روما  و 

يدوهی ياه  نوناک  ذوفن و  يذ  ناراد  هیامرس  نارس و  یخرب  هئطوت  اه ، همنود  نامتک  لباقریغ 

اهنآ هب  سیئول  درانرب  هک  تشاد  ینامثع  يروتارپما  یشالت  رد  یساسا  ریثأت  شقن و  زین  اپورا 

لاس 1897م رد  مسینویهص  یناهج  هرگنک  نیلوا  رد  يریگ  لکش  زا  سپ  مسینویهص  شبنج  دوجوم ؛ دانسا  قبط  .تسا  هدرکن  هراشا 
.دیامن یـضار  نیطـسلف  رد  اه  يدوهی  ناکـسا  هب  تبـسن  ار  ینامثع  روتارپما  دیمحلادبع  ناطلـس  درک ، شالت  سیئوس ، لاب  رهـش  رد 

دیماان سویأم و  ًالماک  ار  اهنآ  تسینویهص ، ناربهر  حرط  داهنشیپ و  نیا  اب  ینامثع  ناطلس  ررکم  تقفاوم  مدع  نکیل 

.دندرک دیدشت  راکشآ و  ًالماک  وا  اب  ار  دوخ  تموصخ  ینمشد و  نیاربانب  .تخاس 

، ینامثع يروتارپما  نکاس  ياه  يدوهی  درک ، یم  راکشآ  ینامثع  تلود  اب  ار  دوخ  ینمشد  مسینویهص  شبنج  هک  ینامز  هلـصاف  رد 
هرهب دوخ  دوس  هب  یناـمثع  تلود  رد  یتساـک  لـلخ و  هنوگره  زا  اـهنآ  .دـندرک  راکـشآ  دـیمحلادبع  ناطلـس  زا  ار  دوخ  یتیاـضران 

.دندرک یم  يرادرب 

همنود ياه  يدوهی  یگنهامه  اب  زین  ییاپورا و  ياهروشک  یضعب  اب  ماگمه  یناهج ، مسینویهص 

ص:184

ص 357. عبنم ، نامه  - . 1
Donme - . 2

هب تسینویهـص ، ههوژپ  .دوهی  مسیکرت و  ناپ  یهاشناطلـس ، اضریلع  هب : دوش  هعجارم  هراب ، نیا  رد  رتشیب  تاـعالطا  بسک  يارب  - . 3

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 282 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2028/AKS BARNAMEH/#content_note_184_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2028/AKS BARNAMEH/#content_note_184_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2028/AKS BARNAMEH/#content_note_184_3
http://www.ghaemiyeh.com


ات 283. صص 280  لوا 1376 ، پاچ  هشیدنا ، ءایض  یشهوژپ  یگنهرف  هسسؤم  يدمحا ، دمحم  ششوک 

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 283 

http://www.ghaemiyeh.com


تسینویهص فادها  ققحت  اریز  .دش  دهاوخ  لحمـضم  اترورـض  دیمحلادبع  ناطلـس  يروتارپما )  ) هک دندوب  هدرب  یپ  تیعقاو  نیا  هب 
ياهروشک هک  دوب  ینامز  رد  نیا  .دوبن  ریذـپ  ناکما  تشاد  تسد  رد  ار  تردـق  دـیمحلادبع  ناطلـس  هک  ینامز  اـت  نیطـسلف  رد  اـه 

ریثأت و تحت   ) زین ییاپورا 

یـضارا و نآ  رب  یبایتسد  يارب  هتبلا  ار ، ینامثع  يروتارپما  میـسقت  ینامثع ) گرزب  تردـق  زا  سرت  لیلد  هب  اه و  تسینویهـص  ذوفن 
یعیبـط روط  هب  هک  رگید  ياـه  تیلقا  یـضعب  یناـنوی و  ینمرا ، يدوهی ، ياـه  تیلقا  يارب  راـتخمدوخ  لقتـسم و  تالیکـشت  داـجیا 

تساوخ هب  زج  اهنآ  نیوکت 

(1) .دنتسناد یم  ریذپان  بانتجا  يرما  تفرگ ، یمن  لکش  ناییاپورا 

يروتارپما 1277ش ، لاـس 1908م / رد  ناوج  ناـکرت  بـالقنا  كرت و  ییارگ  یلم  شبنج  راذـگ  هیاـپ  اـه ، تسینویهـص  هوـالع  هب 
نیطـسلف و ربارب  رد  یتدم  يارب  ینامثع  تسایـس  1278ش ، لاس 1909م / رد  ناطلـس  علخ  بالقنا 1908 و  زا  دعب  .دـندوب  ینامثع 

ینامثع تموکح  هک  یلاح  رد  تشاذـگ ؛ شیازفا  هب  ور  نیطـسلف ) هب   ) اه يدوهی  ترجاهم  جوم  دـش و  نوگرگد  یبرع  ياهروشک 
اه يدوهی  ناکسا  زا  يریگولج  يارب  ار  دوخ  شالت  مامت  دیمحلادبع ، ناطلس  نارود  رد 

ییاپورا ياهروشک  اه و  تسینویهـص  نیدحتم و  لابق  رد  مود  دیمحلادبع  تسایـس  ...تفرگ  یم  راک  هب  سدـقم  ياه  نیمزرـس  رد 
ار ناکما  نیا  يرنوسامارف  ياـهژل  قیرط  زا  یقرت  داـحتا و  وضع  نارـسفا  .دـش  بالقنا 1908  ییاـپرب  رد  رـصانع  نیا  قفاوت  هب  رجنم 

ياه تیلاعف  رب  هک  دنتفای 

ياه تیالو  زا  یکی  هک  کینولاس )  ) کینالاس رد  يرنوسامارف  ياهژل  دوجو  اریز  .دنیازفیب  دوخ 

دوخ هب  تبسن  ار  یللملا  نیب  تیامح  تشاد ، رارق  یللملا  نیب  تراظن  تحت  هک  دوب  يا  هناگ  هس 

اریز .تسا  یللملا  نیب  يدوهی  دـشاب ، ینامثع  ای  یکرت و  یبالقنا  هکنیا  زا  لبق  یقرت ، داـحتا و  بـالقنا  نیارباـنب ، .درک  یم  نیمـضت 
رصانع تفرگ و  لکـش  همنود  نایدوهی  دوهی و  دییأت  اب  یللملا و  نیب  يرنوسامارف  رظن  ریز  کینولاس )  ) کینالاس رد  تیعمج  هتیمک 

بالقنا يزوریپ  هتیمک و  نیا  میظنت  رد  یـساسا  شقن  یجلاب  دـیواج و  حایلزام ، یجراف ، نوسماس ، ملاس ، هوص ، هراـق  لـثم : يدوهی 
(2) .دندرک افیا 

هک يروط  هب  دندرک ، افیا  مهم  شقن  كرت » داحتا   » شبنج رد  اه  يدوهی  دنا ؛ هتشون  هک  يروط  هب 

ص:185

- یکدوج هّللا  تجح  نادرگرب  تنطلـس ، زا  دـیمحلادبع  ناطلـس  علخ  رد  یللملا  نیب  ياه  تردـق  دوهی و  شقن  قـالخ ، نسح  - . 1
ص 34-33. لوا 1380 ، پاچ  ناریا ، رصاعم  خیرات  تاعلاطم  هسسؤم  شیورد ، دمحا 

اـضریلع هتـشون  دوـهی ، مـسیکرت و  ناـپ  هلاـقم  تسینویهـص ، هـهوژپ  هـب  دوـش  هـعجارم  زین  صــص 135-134 . قـالخ ، نـسح  - . 2
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صص 296 و 297. یهاشناطلس ،
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.دنتشادن دوجو  نایدوهی ، زج  كرتریغ ، ای  ناملسمریغ  دارفا  شبنج  نیا  رد  لاس 1908 ، زا  سپ 

اهنآ نایم  زا  هک  دنتشاد  هدهعرب  يرثؤم  شقن  کینولاس  رد  ناوج  ياه  كرت  تضهن  رد  اه  يدوهی 

(1) .درب مان  وص )  ) وس هرق  لئوناما  تنالاگ ، ماهاربآ  ملاس ، ریشا  وینتاگ ، نویلاوف  تربلآ  زا ، ناوت  یم 

تاماشلاوبا دومحم  هب  هک  تسا  دیمحلادبع  ناطلس  همان  هراب ؛ نیا  رد  ربتعم  دانسا  هلمج  زا 

داجیا لباقم  رد  ار  هوشر )  ) ـالط هریل  نویلیم  داهنـشیپ 150  نوچ  هک  هدرک  حیرـصت  دیکأت و  همان  نیا  رد  ناطلـس  .تسا  هدش  لاسرا 
(2) .تسا هدش  علخ  تنطلس  زا  درک ، در  اه  يدوهی  يارب  یموق  نطو 

: تسا هدمآ  نینچ  ینامثع  روتارپما  همان  زا  یشخب  رد 

منک و یم  میدـقت  تاـماشلا ، یبا  يدـنفا  دومحم  هناـمز  خیـش  هب  حور ، شخبتاـیح  هب  هیلذاـش ، گرزب  تقیرط  خیـش  هب  ار  هماـن  نیا 
نوژ  » هب موسوم  یقرت  داحتا و  تیعمج  ياهراشف  رطاخ  هب  بناـجنیا   ]... [ .مراد اـعد  ساـمتلا  وا  زا  مسوب و  یم  ار  شکراـبم  ناتـسد 

رارصا تاّرک  هب  تیعمج  نیا  .مدرک  اهر  ار  یمالسا  تفالخ  يراچان ، رس  زا  رابجالاب و  اهنآ ، ياهدیدهت  و  ناوج ] ناکرت  « ] كرت

يراشفاپ مغریلع  .میامن  تقفاوم  نیطسلف -  سدقم -  نیمزرـس  رد  نایدوهی  يارب  یموق  نطو  سیـسأت  اب  هک  دندروآ  راشف  دندرک و 
نیا هک  دـندرک  هضرع  نـم  هـب  سیلگنا  يـالط  هریل  نوـیلیم  غلبم 150  ماجنارـس  ناـنیا  .مدرک  در  هناـعطاق  ار  داهنـشیپ  نیا  نم  ناـنآ 

 - سیلگنا يالط  هریل  نیا 150  رب  هوالع  امـش - رگا  مداد : ار  لیذ  حیرـص  باوج  نانآ  خساپ  رد  متفریذپن و  هناعطاق  زین  ار  داهنـشیپ 
مالـسا و تلم  هب  بناجنیا  .متفریذپ  یمن  ار  امـش  داهنـشیپ  نیا  زگره  عطق  روط  هب  دـیداد ، یم  نم  هب  دـیدرک و  یم  الط  زا  رپ  ار  ایند 

ینامثع يافلخ  ناهاش و  دوخ - ناملـسم  دادجا  ابآ و  هدنورپ  زگره  منک و  یم  تمدخ  هک  تسا  لاس  یـس  رب  غلاب   [ [ص دمحم تما 
.منک یم  در  ادیکا  ار  امش  داهنشیپ  نیاربانب  .منک  یمن  هایس  ار  - 

.دننک یم  دیعبت  کینالاس  هب  ارم  بیرقنع  هک  دندومن  غالبا  نم  هب  دندرک و  قافتا  بناجنیا  علخ  رب  نم ، هناعطاق  باوج  زا  سپ  نانیا 
ار وا  .متفگ  ساپس  ار  لاعتم  دنوادخ  اریذپ و  ار  ریخا  داهنشیپ 

ناشداهنشیپ زا  هدمآرب  يدبا  گنن  نیا  هب  ار  مالسا  ناهج  ینامثع و  يروتارپما  هک  ارچ  مرازگرکش ،

ص:186

لقن هب  ناتسبات 1371 ، هرامش 1 ، لوا ، لاس  هنایمرواخ ، کیژتارتسا  تاعلاطم  یملع و  ياه  شهوژپ  زکرم  هنایمرواخ ، همانلصف  - . 1
ص 45. ربفون 1992 ، یناثلا / نیرشت  قیثوتلا ، ثوحبلا و  هیجیتارتسالا و  تاساردلا  زکرم  هیکرت ، نوؤش  زا :

ص 135. قالخ ، نسح  - . 2
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(1)  ]...[. مدولاین نیطسلف ، سدقم  ياه  نیمزرس  رد  يدوهی  یتلود  داجیا  رب  ینبم 

يروتارپما یـشالت  رد  ار  اه  تسینویهـص  هتخادرپ  هتخاس و  ياه  نوناک  اـه و  يدوهی  شقن  طـقف  هن  هک  تسا  ینقتم  دنـس  هماـن  نیا 
درانرب نوچ ، ینویهـص ، ياه  نسیروئت  نازادرپ و  خـیرات  يوس  زا  خـیرات  فیرحت  هکلب  دـنک ؛ یم  اـشفا  نیطـسلف  لاغـشا  یناـمثع و 

.دنک یم  دیکأت  يروآدای و  زین  ار  سیئول 

اهدعب ینامثع و  يروتارپما  رد  كرت  ییارگ  یلم  يولهپ و  هرود  ناریا  رد  ییارگناتـساب  جیورت  ناققحم ، ناگدنـسیون و  زا  يرایـسب 
اب هنایمرواخ  رد  هنایارگ  یلم  ياه  تکرح  رتشیب  ناققحم ، نیا  هدـیقع  هب  .دـنا  هتـسناد  یتسینویهـص  يدوهی و  ءاشنم  ياراد  ار  هیکرت 
هب .دنا  هدوب  رادروخرب  ییالاو  ندمت  زا  نآ ، هب  ندـیورگ  ای  مالـسا  روهظ  زا  لبق  هقطنم ، نیا  رد  دوجوم  للم  هک  دـش  زاغآ  اعدا  نیا 

هولج غورف  مک  ار  یمالـسا  تردـق  روضح و  ات  دـنیآ  یمرب  ددـص  رد  مالـسا ، زا  لـبق  هتـشذگ  هب  لاـح  زا  یلپ  نتـسب  اـب  بیترت  نیا 
(2) .دنهد

تروص هشیدـنا  نیا  ءاقلا  يارب  اهنآ ، يدایا  ای  یتسینویهـص و  يدوهی و  لفاحم  يوس  زا  يا  هبناج  همه  هدرتسگ و  شالت  لاح  ره  هب 
دوهی اب  ناکرت  نایناریا و  بادآ  نییآ و  نیب  هک  تفرگ  یم 

ياه شالت  زا  یـشخب  ناریا ، زین  (4) و  هیکرت رد   (3) ییارگدوهی جـیورت  ساسا  نیا  رب  .دراد  دوجو  نهک  دـنویپ  ای  كارتشا و  هوجو 
یتسینویهـص يدوهی و  هعماج  اب  هیکرت  ناریا و  تلم  ود  نیب  طابترا  داجیا  نتخاـس و  کـیدزن  روظنم  هب  ینویهـص  یگنهرف  يرکف و 

نیطسلف نیمزرس  رد  رقتسم 

تامادقا نیا  .دوب  رگید  يوس  زا  هقطنم  برع  ناملسم و  مدرم  زا  اهنآ  نتخاس  ادج  وسکی و  زا 

، ناریا هبناج  هس  نامیپ  داقعنا  رد  لیئارسا  ینوماریپ » يژتارتسا   » اب قبطنم  راگزاس و  ًالماک 

ادیپ تینیع  همه  زا  شیب  یسوساج  یتاعالطا و  ياه  هزوح  رد  نشور ، صخشم و  روط  هب  هک  دوب  يولهپ  هرود  رد  هیکرت  لیئارسا و 
.درک

ار هیکرت  یهاشنهاش و  ناریا  هچنآ  هک ، درک  تواضق  هراب  نیا  رد  ناوت  یم  تأرج  هب  نیاربانب ،

ههبج اه ، تسینویهص  رانک  رد  مامت ، يراکمه  يراگزاس و  اب  ات  دومن  وسمه  کیدزن و  مه  هب 

ص:187

تاحفـص رد  نآ ، یبرع  همجرت  نتم  زین  ینامثع و  یکرت  نابز  هب  دـیمحلادبع  ناطلـس  همان  نتم  صـص 153-152 . عبنم ، نامه  - . 1
ات 156.  153

ص 275. تسینویهص ، ههوژپ  باتک  دوهی ، مسیکرت و  ناپ  یهاشناطلس ، اضریلع  - . 2
ات 283. زین 279  ات 278 و  صص 272  عبنم  نامه  ك.ن : - . 3
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صص 128-127. یقرواپ  مود ، دلج  يولهپ ، تنطلس  طوقس  روهظ و  - . 4
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هراشا نآ  هب  الاب  رد  هک  تشاد  یتارییغت  تالوحت و  رد  هشیر  دنهدب ، لیکـشت  هقطنم  یمالـسا  کلامم  ناناملـسم و  هیلع  ار  يدـحاو 
يژتارتسا ریـسم  رد  لیئارـسا  هیکرت و  یهاشنهاش ، ناریا  یتاعالطا  ياـه  سیورـس  یـسوساج  یتینما و  یتاـعالطا و  يراـکمه  .دـش 

هنابلط هعسوت 

اـه و يدوـهی  روـضح  ذوـفن و  داـعبا  زین  تـلود و  ود  نآ  یتـموکح  ياـهداهن  یـسایس  راـتخاس  رد  هـچرگا  هـقطنم ، رد  مسینوـیهص 
هب ناهنپ ، یحارط  يزیر و  همانرب  اب  نآ ، زا  شیپ  هک  دوب  ییاهدادـیور  اـهنیا  همه  زاـس  هنیمز  اـما  تشاد ، ود  نآ  رد  اـه  تسینویهص 

نآ .دوب  هتسویپ  عوقو 

هاگیاپ داجیا  رارقتـسا و  بجوم  یتسینویهـص ، يدوهی و  صاخـشا  اه و  نوناک  راکـشآ  ذوفن  روضح و  زا  لبق  هک  دـندوب  اهدادـیور 
.دندوب هدش  هیکرت  ناریا و  رد  هژیو  هب  مالسا ، ملاع  رد  اه  نآ  ناهنپ  ياه 

ناریا یتاعالطا  ياه  سیورـس  يراکمه  طابترا و  قمع  داعبا و  تیهام ، هرابرد  تواضق  قیقحت و  یـسررب ، هعلاـطم ، ساـسا ، نیا  رب 
يرگنزاب یبایزرا و  دروم  هیواز ، نیا  زا  ات  تسا ، يرورض  هقطنم ، رد  مسینویهـص  يژتارتسا  ریـسم  رد  لیئارـسا  هیکرت و  یهاشنهاش ،

.دریگ رارق 

188 ص :
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اه همانعطق  اه و  شرازگ 

(1)

هاگن هیواز  زا  هک  دننک  یم  هولج  رتزیگنا  تفگـش  رت و  باذـج  ینامز  نارود ، نآ  زا  هدـنام  اج  هب  ناهنپ  يرـس و  كرادـم  دانـسا و 
زارطمه و رهاظ ، رد  هچرگا  هیکرت ، ناریا و  یتاعالطا  سیورس  ود  ناهنپ  يوپاکت  ینعی  .دنریگ  رارق  یـسررب  هعلاطم و  دروم  روبزم ،

هکلب یتسینویهص و  میژر  یتاعالطا  یسوساج و  هاگتسد  تیاده  نامرف و  تحت  عقاو  رد  اما  لیئارسا ، یتاعالطا  سیورـس  فیدرمه 
نامیپ .دنریگ  رارق  هجوت  دروم  اه ، نآ  يژتارتسا  نامرآ و  تمدخ  رد  یناهج و  مسینویهص 

زاغآ و يدالیم  تصش  ههد  ای  یـسمش  لهچ  ههد  زا  ابیرقت  یهاشنهاش ، ناریا  هیکرت و  لیئارـسا ، یتاعالطا  ياه  سیورـس  يراکمه 
رب .تفای  همتاخ  ناریا  یهاشنهاش  ماظن  طوقـس  اب  رـضاح ، نرق  رد  يدالیم ، داتفه  ههد  ای  یـسمش  هاجنپ  ههد  ياـه  لاـس  نیرخآ  رد 

یسررب و ساسا ، نیا 

ود هب  راتـشون ، نیا  رد  روبزم ، هبناج  هس  یتاعالطا  ياهرانیمـس  اهاروش و  اه ، هتیمک  تابوصم  اه و  همانعطق  اـه و  شرازگ  نیا  حرش 
مود هرود  و  یسمش ) لهچ  ههد   ) لوا هرود  ینعی ، شخب ؛

.تسا هدش  میسقت  یسمش ) هاجنپ  ههد  )
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ناوـنع هب  اـقیرفآ ، برغ  لامـش و  اـت  هناـیمرواخ  هقطنم  یمالـسا  یبرع و  ياـهروشک  هیلک  اـه ، هماـنعطق  اـه و  شرازگ  نیا  رد  - . 1
کیژتارتـسا ورملق  رد  بوـسحم و  یهاـشنهاش  ناریا  هـیکرت و  لیئارـسا ، هبناـج  هـس  یتاـعالطا  يراـکمه  ناـمیپ  لومــشم  فدـه ،

یلخاد تالوحت  عاضوا و  هک  اهروشک  نیا  .دنا  هتفرگ  رارق  لیئارـسا  ینوماریپ  يژتارتسا  بوچراچ  رد  هدـش و  یبایزرا  یتسینویهص 
ثحب و دروم  هبناج ، هس  یتاعالطا  ياه  تسـشن  ياـه  هماـنعطق  اـه و  شرازگ  رد  هراومه  اـهنآ ، یجراـخ  تابـسانم  طـباور و  زین  و 

نمی یبرع ، هدحتم  تاراما  نیرحب ، رطق ، تیوک ، يدوعـس ، ناتـسبرع  هیروس ، قارع ، نانبل ، ندرا ، زا : دـنترابع  هتفرگ ، رارق  یـسررب 
.نادوس شکارم ،)  ) برغم یبیل ، ریازجلا ، سنوت ، ناتسناغفا ، ناتسکاپ ، اه ، ینیطسلف  نامع ، یبونج ، یلامش و 
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لهچ ش) ههد   ) لوا هرود 

، اراکنآ رد  لاس 1345  هام  نابآ  رد  لیئارـسا  هیکرت و  ناریا و  یتاعالطا  ياه  سیورـس  هبناج  هس  ياروش  اـی  سنارفنک  نیمهدزناـش 
ياه شرازگ  زا  یکی  رد  .دش  رازگرب  روتسد  جنپ  روحم  لوح 

: تسا هدش  هراشا  نینچ  اهروتسد  نیا  هب  كاواس ،

شرازگ

سپ لیکشت و  اراکنآ  رد  هامنابآ 1345  ات 27  خیرات 23  زا  لیئارسا ) هیکرت -  ناریا -   ) ياهسیورس هبناج  هس  سنارفنک  نیمهدزناش 
رد نآ  ریثأت  یللملا و  نیب  عاضوا  یسررب  تاعالطا و  لدابت  زا 

نآ زا  يریگولج  روظنمب  یتامیمـصت  هبناـج  هس  ياروـش  فرط  زا  دـیامن  یم  دـیدهت  ار  هقطنم  نیا  هک  یتارطخ  هناـیمرواخ و  هقطنم 
هب ریز و  حرـشب  نآ  هسلج  تروص  هک  دـیدرگ  ذاختا  رـصان  هنارگلالخا  تایلمع  مسینومک و  برخم  ياهتیلاعف  اـب  هلباـقم  تارطخ و 

: ددرگ یم  میدقت  تسویپ 

تینما هتیمک  شرازگ  - 1

هدننک گنهامه  هتیمک  شرازگ  - 2

اه هیصوت  - 3

یئارجا تامیمصت  - 4

(1) ربخ یلصا  رصانع  - 5

رشتنم اقیرفآ  لامش  ات  هنایمرواخ  یسایس  عاضوا  نوماریپ  یشرازگ  ادتبا ، رد  هناگ ، هس  یتاعالطا  ياه  سیورـس  مهدزناش  سنارفنک 
يوروش ذوفن  طسب  هب  هراشا  اب  شرازگ  نیا  رد  .دومن 

هلدابم هیروس و  رصم و  یماظن  قفاوت  زین  نیطـسلف و  شخب  يدازآ  نامزاس  هب  اه  نآ  کمک  یتح  یبرع و  ياهروشک  رد  یتسینومک 
: تسا هدش  ینارگن  زاربا  قارع  هیروس و  نیب  ریفس 

هتشذگ هامشش  رد  هنایمرواخ  هقطنم  رد  نآ  ریثأت  یللملا و  نیب  عاضوا 

هب یناهج  تسایـس  رد  هک  یلوحت  نیرتمهم  تسا  هدـش  يرپس  هبناج  هس  سنارفنک  نیمهدزناپ  زا  سپ  هک  یهام  شـش  تدـم  فرظ 
دوخ رادفرط  ياه  ههبج  ندرک  لکشتم  رد  نانآ  مادقا  تسینومک و  نینچ  يوروش و  هیـسور  نیب  تافالتخا  دیدشت  دروخ  یم  مشچ 

.دشاب یم  اقیرفا  هنایمرواخ و  هقطنم  رد  ذوفن  دایدزا  تیعقوم و  میکحت  روظنمب 
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هیهت لاس 1345  رذآ  لیاوا  ای  نابآ  رخاوا  رد  ارهاظ  شرازگ  نیا  .يرس  يدنب  هقبط  اب  خیرات ، هرامش و  نودب  كاواس ، شرازگ  - . 1
.تسا هدش 
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رد یمیقتـسمریغ  ای  میقتـسم و  رثا  دوخ  هبونب  کیره  تسا  هدمآ  لمعب  هنیمز  نیا  رد  رکذـلا  قوف  ياهروشک  فرط  زا  هک  یتامادـقا 
.تسا هتشاد  هنایمرواخ  ساسح  هقطنم  رد  اوق  لداعت  دوجوم و  عضو 

هقطنم و بازحا  اب  سامت  یکیدزن و  هار  زا  یکی  تسا : هتفرگ  تروص  قیرط  ود  زا  تامادقا  نیا 

.یبالقنا حالطصاب  ياهروشک  ياهتموکح  اهنامزاس و  تامادقا  اب  یماگمه  يراکمه و  رد  یعس  يرگید 

ياـهروشک نکپ ) رادـفرط   ) تسینومک ینیمزریز  بازحا  رد  ار  دوخ  ناوریپ  اـت  دومن  یعـس  تدـم  نیا  یط  تسینومک  نیچ  تلود 
نکپ رادـفرط  تسینومک  بازحا  زا  یئاه  هرگنک  تسینومک  نیچ  هیـصوت  هراشاب و  روظنم  نیا  يارجا  رد  .دزاس  لکـشتم  هنایمرواخ 

زا دحاو  هتیمک  کی  داجیا  رما  رد  هعلاطم  هرگنک  نیا  لیکشت  زا  روظنم  .دیدرگ  لیکشت  اروتش  هرصب و  رد  هنایمرواخ  رد 

بازحا هـیلع  اـهنآ  تازراـبم  ندرک  گـنهامه  اهـشور و  ندوـمن  دـحتم  هناـیمرواخ و  هـقطنم  رد  نـکپ  رادـفرط  تسینوـمک  بازحا 
لاـس 1967 زاـغآ  رد  تسا  رارق  انمـض  .دوب  هقطنم  رد  نآ  ذوـفن  برغ و  كوـلب  يوروـش و  تلود  يوروـش -  رادـفرط  تسینوـمک 

رادفرط تسینومک  بازحا  یللملا  نیب  هرگنک 

حتفلا و نیطـسلف و  شخبیدازآ  ياهنامزاس  زا  ینابیتشپ  اب  تسینومک  نیچ  رگید  فرط  زا  .ددرگ  لیکـشت  نکپ  رد  تسینومک  نیچ 
رد اهنامزاس  نیا  دارفا  شزومآ  دننام  ینف  يدام و  ياهکمک  نداد 

نردم ياهحالسب  نانآ  ندرک  زهجم  ینازیتراپ و  ياهگنج  يارب  نانآ  ندومن  هدامآ  روظنمب  نیچ 

دروم نیا  رد  هیروس  دننام  یبالقنا  حالطصاب  ياهروشکب  نداد  ماهلا  خرس و  دراگ  لیکشت  یگنج - 

هتسناوتن تسینومک  نیچ  یلک  روطب  یلو  .دهد  راشتنا  هقطنم  رد  ار  دوخ  یطارفا  شور  دومن  یعس 

دنـسپ دروم  هک  دوخ  یطارفا  تسایـس  لامِعا  زا  دیدرگن  قفوم  دـنالوبقب و  هقطنم  یبالقنا  حالطـصاب  ياهتلودـب  ار  دوخ  شور  تسا 
.دروآ تسدب  یبولطم  هجیتن  تسا  هتفرگن  رارق  هنایمرواخ  ياهروشک  ناربهر 

یسایس لئاسم  رد  هچ  یکیژولوئدیا و  لئاسم  رد  هچ  هقطنم  رد  ار  دوخ  دصاقم  هتـشذگ  ههامـشش  رد  يوروش  ریهامج  داحتا  تلود 
هک ینعم  نیدب  .تسا  هدرب  شیپ  هب  تردق  اب  مأوت  شمرن  اب 

هدش هزرابم  دراو  نکپ  رادفرط  تسینومک  بازحا  اب  ادیدش  ات  تسا  هدومن  هیصوت  هنایمرواخ  رد  وکسم  رادفرط  تسینومک  بازحاب 
هیصوت انمض  دندرگ و  هقطنم  رد  نانآ  ذوفن  طسب  عنام  و 

ياهروشک لخاد  رد  ردـتقم  ههبج  کی  لیکـشت  هنایمرواخ و  ياهروشک  رد  یلم  بازحا  ریاس  اب  يراـکمه  روظنمب  هک  تسا  هدومن 
جرخب بصعت  یکیژولوئدیا  لئاسم  رد  هقطنم  یبالقنا  حالطصاب 
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هک دوب  شور  نیا  بیقعت  رد  .دنیامن  هدافتـسا  يراکمه  عون  نیا  داجیا  يارب  یلم  بازحا  تبثم  ياه  هبنج  زا  ناکما  دـح  ات  هدادـن و 
هتفر وکسم  هب  رصم  برع  تسیلایسوس  داحتا  زا  یناگدنیامن 

ناـناوج ناـمزاس  ناگدـنیامن  دـیدزاب  .دـمآ  لـمعب  يوروش  تسینوـمک  بزح  ناـنآ و  نیب  یکیژولوئدـیا  تاـثحابم  تارکاذـم و  و 
تارکاذم ماجنا  هرهاق -  زا  روشک  نآ  تسینومک  بزحب  هتسباو  يوروش 

بزح یلم و  بازحا  نیب  یگتـسبمه  داـجیا  روظنمب  ریازجلا  یلم  شخبیدازآ  ههبج  برع و  تسیلایـسوس  داـحتا  ثعب -  بازحا  نیب 
.دنشاب یم  رما  نیا  زا  يرگید  دهاوش  رگید  فرط  زا  یلم  بازحا  دوخ  نیب  فرط و  کی  زا  تسینومک 

تاررقم و تسکـش  لابندب  دومن  یمن  نیطـسلف  شخبیدازآ  نامزاسب  یکمک  رثؤم  يدج و  روطب  نونکات  هک  يوروش ، تلود  انمض 
ذوفناب هلباقم  روظنمب  برع و  نارس  ياهسنارفنک  تامیمصت 

ياهروشک عانتما  لباقم  رد  روکذم  نامزاس  یبالقنا  تیهام  ظفح  نینچمه  نامزاس و  نیا  رد  نکپ 

.دیامن کمک  نامزاس  نآب  يرثؤم  روطب  هک  تفرگ  میمصت  نآب ، کمک  همادا  زا  برع  یبالقنادض 

حالطـصاب ياـهروشک  نیب  رتـشیب  مهاـفت  داـجیا  روظنمب  يراد  هنماد  تامادـقا  ریخا  ههاـم  شـش  رد  يوروـش  تلود  رگید  فرط  زا 
یتبثم جیاتن  هک  تفگ  ناوت  یم  هدروآ و  لمعب  هنایمرواخ  هقطنم  یبالقنا 

.تسا هدروآ  تسدب  هنیمز  نیا  رد 

يوروش تلود  نینچمه  .دنـشاب  یم  رما  نیا  زا  يدـهاوش  قارع  هیروس و  نیب  ریفـس  هلدابم  هیروس و  رـصم و  یماـظن  دادرارق  داـقعنا 
اهروشک نیاب  یهجوت  لباق  تامهم  هحلـسا و  اهنآ  هیحور  تیوقت  هقطنم و  یبـالقنا  حالطـصاب  ياـهروشک  تیعقوم  میکحت  روظنمب 

کی رارقتسا  اب  هدومن و  ریزارس 

تباث اهمیژر  هنوگنیا  زا  ار  دوخ  یناـبیتشپ  ًـالمع  هیردنکـسا  زا  نآ  دـیدزاب  هنارتیدـم و  رد  یمتا  ياهحالـسب  زهجم  یگنج  ناـگوان 
هنوگره هک  درک  دیدهت  هیروس  لزلزتم  میژر  ظفح  روظنمب  انمض  .دومن 

فرط زا  هک  يا  همانعطق  اب  وتو  قح  زا  هدافتـسا  اب  اریخا  هرخالاب  دنام و  دهاوخن  خساپ  نودـب  يوروش  فرط  زا  روشک  نآ  هب  زواجت 
.درک تفلاخم  دوب  هدش  دحتم  للم  نامزاس  تینما  ياروش  میلست  لیئارسا  هب  هیروس  زواجت  هیلع  ناتسلگنا  اکیرمآ و  نیتلود 

رب طلـست  روظنم  هب  تلود  نآ  یعـس  ریخا  ههام  شـش  رد  هنایمرواخ  هقطنم  رد  دوخ  ذوفن  طـسب  روظنمب  يوروش  تلود  رگید  مادـقا 
دشاب یم  برغ  طلست  زا  نآ  نتخاس  جراخ  رمحا و  رحب  ياه  هزاورد 

دراد رمحا  ياـیرد  رد  یئازـسب  یکیژتارتـسا  تیعقوم  هک  هسنارف  یلاـموس  نتخاـس  دازآ  دروم  رد  یلاـموس  روـشک  هب  روـظنم  نیدـب 
.دیامن یم  یهجوت  لباق  یماظن  يداصتقا و  ياهکمک 
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هار رد  ندـع  نمی و  هقطنم  هب  يزادـنا  تسد  يارب  رـصم  تلودـب  کمک  هار  زا  يوروش  تلود  زین  بدـنملا  باـب  یقرـش  هقطنم  رد 
هتشادرب يدنلب  ياهماگ  رمحا  رحب  یبونج  هناهد  لرتنک  ینعی  دوخ  فده 

ترارح اب  رصم  يربهرب  هنایمرواخ  هقطنم  یبالقنا  ياهروشک  ياهتیلاعف  هنایمرواخ  هقطنم  رد  قرش  كولب  ياهتیلاعف  تازاومب  .تسا 
وا برع  نـیقفتم  رـصم و  تـلود  .تـسا  هدـیدرگ  رهاـظ  هـقطنم  یبرع  ياـهروشک  تسایـس  هنحـص  رد  يدـیدج  ياهـشور  رتـشیب و 

ششوک هار  نیا  زا  هدومن و  جیسب  یبالقنادض  حالطصاب  ياهروشک  هیلع  يراد  هنماد  هزرابم  روظنمب  ار  دوخ  یتاغیلبت  ياههاگتـسد 
.دنیامن کیرحت  اهروشک  نآ  عجترم  نانآ  ياعدا  هب  ناربهر  هیلع  ار  برع  ناهج  هدوت  یمومع  راکفا  دنیامن  یم 

یعس دشاب  وا  فدهب  ندیسر  يارب  یفاک  یئاهنتب  دناوت  یمن  هک  دوخ  یتاغیلبت  تالمح  زا  لماک  يرادرب  هرهب  روظنم  هب  رصم  تلود 
یبزح ياهلولـس  سیـسأت  یبالقنادـض و  ياهروشک  رد  تحاران  تاجتـسد  ینیمزریز و  بازحا  اب  میقتـسم  طابترا  يرارقرب  اـب  دراد 
هکنآ روظنمب  دوخ  یماـظن  يورین  زیهجت  تیوقت و  اـب  انمـض  .دـنیامن  میهفت  ناـنآ  هب  ار  رـصم  تسایـس  هیجوت و  ار  مدرم  ياـه  هدوت 
حور دوخ  یجراخ  تسایسب  دهد  تبثم  خساپ  یبالقنا  حالطصاب  ياههورگ  کمک  تساوخردب  جایتحا  يرورض و  عقاوم  رد  دناوتب 

ور و ریز و  نب  هشیر و  زا  ار  فلاخم  ياهروشک  ياه  هعماـج  ياـنبریز  هار  نیا  زا  دـنک  یم  شـشوک  هدیـشخب و  يا  هزاـت  یمجاـهت 
ندرا میژر  اب  وا  هزرابم  نیطـسلف و  شخبیدازآ  ناـمزاس  زا  رـصم  تلود  هک  تسا  دـیدج  تسایـس  نیا  يارجا  رد  .دزاـس  نوگرگد 

سیسأت هب  هدومن و  ینابیتشپ 

يدوعـس و ناتـسبرع  سراف -  جـیلخ  هقطنم  رد  برع ) تسیلانویـسان  شبنج   ) برعلا نویموقلا  هکرح  شبنج  زا  يدـیدج  ياـهلولس 
هب تروص  هب  رـصان  تسایـس  نیا  تبثم  تارثا  .دـنک  یم  کـمک  هقطنم  رد  شبنج  نیا  تیلاـعف  دـیدشت  یبرع و  بونج  نویـساردف 

قیفوت برع ، نارس  سنارفنک  نتخادنا  قیوعت 

.تسا هدیدرگ  رهاظ  هیروس  اب  یعافد  نامیپ  داقعنا  قارع و  رد  زازب  يرانکرب  رد 

دهعتمریغ و ياهروشک  سنارفنک  زا  تسناوتن  رصان  ریخا  هامشش  فرظ  هک  دوش  هتفگ  دیاب  اجنیا  رد 

درک یم  يرادرب  هرهب  نآ  زا  دوخ  یناهج  ژیتسرپ  ندرب  الاب  یتاغیلبت و  نادـیم  کـی  ناونعب  هراومه  هک  یئاـقیرفا  تدـحو  سنارفنک 
.دروآ تسدب  درب  یم  سنارفنک  نیا  زا  لاجنج  يوه و  ياه و  اب  نونکات  هک  ار  یئاه  هدافتسا  هتفرگ و  يا  هجیتن 

: هجیتن

یجراخ تسایس  یلک  روطب  یتاغیلبت و  ياههاگتسد  يرکفمه  يراکمه و  هتشذگ  هامشش  فرظ 
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.تسا هدیدرگ  دوهشم  شیپ  زا  شیب  يوروش  صوصخب  قرش  كولب  رصم و  يربهرب  یبالقنا  ياهروشک 

حالطـصاب ياـهروشک  ناربـهر  یعاـجترا  شورب  هلمح  برغ و  كوـلب  يرامثتـسا  تسایـسب  هـلمح  تروـص : ودـب  یگنهاـمه  نـیا 
.تسا هدومن  یلجت  هقطنم  یبالقنادض 

ینماان و نارحب  زورب  ثعاب  یتسینومک  ياهروشک  هنایمرواخ و  یبـالقنا  حالطـصاب  ياـهروشک  نیب  يرکفمه  يراـکمه و  عون  نیا 
ینیب عقاو  يرایشه و  اب  دیاب  هک  هدیدرگ  هقطنم  رد  یتاجنشت 

ریبادت اه و  ینیب  شیپ  نآ  یلامتحا  تارطخ  زا  يریگولج  يارب  هدش و  هتفرگ  رظن  رد  رتمامت  هچره 

(1) .ددرگ ذاختا  مزال 

ربماون 1966م/26-  18-17  ) سالجا نایاپ  زا  سپ  هیکرت ، لیئارسا و  ناریا ، یتاعالطا  ياه  سیورـس  هبناج  هس  ياروش  نیمهدزناش 
ذوفن و روضح و  طسب  زا  طقف ، هن  همانعطق  نیا  رد  .داد  نایاپ  دوخ  راک  هب  يا  هدام  شـش  همانعطق  کی  رودص  اب  نابآ 1345ش )  27

نایم طباور 

لفاحم و یـضعب  هنـسح  طباور  يراکمه و  زا  ناگدـننک ، تکرـش  هکلب  هدـش ، ینارگن  راهظا  یبرع  ياـهروشک  اـب  نیچ  يوروش و 
: تسا لیذ  حرش  هب  روبزم  همانعطق  یلصا  ياهروحم  .دنا  هدرک  یتیاضران  یتحاران و  زاربا  زین  یبرع  ياه  تلود 

هبناج هس  ياروش  نیمهدزناش  همانعطق 

: همدقم فلا - 

.دیدرگ لیکشت  STORM رهش رد  ربماون 1966  خیرات 17-18  زا  هبناج  هس  ياروش  نیمهدزناش  - 1

وگتفگ ثحب و  یللملا  نیب  مهم  عیاقو  هژیوب  هنایمرواخ  هدمع  تالوحت  هرابرد  سیورس  هس  ياسؤر 

یماـظن و یـسایس -  ياـه  هنیمز  رد  هقطنم  رد  يوروـش  مجاـهت  فلاـخم و  بـطق  ود  هـب  برع  ياـیند  نوزفازور  هـیزجت  هـب  هدوـمن 
: دنتشاد لوذبم  صاخ  هجوت  يداصتقا 

یم ءاـفیا  هقطنم  رد  يوروش  گرزب  حرط  يارجا  رد  برع و  یلخاد  ياـیند  رد  روبزم  تارییغت  هک  یمهم  شقن  هیروـس و  تـالوحت 
.تفرگ رارق  قیقد  یسررب  دروم  دنک 

رصم یماظن  تالوحت  هعسوت و  هژیوب  یبونج و  ناتسبرع  قارع  هیروس ، رد  رـصم  تیلاعف  تسایـس و  فلتخم  ياه  هبنج  دروم  رد  - 2
وگتفگ رظن و  لدابت  هقطنم  رد  يوروش  ياه  فده  نتفرگ  رظن  رد  اب 
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.دمآ لمعب 

دروم اـیند  طاـقن  ریاـس  هناـیمرواخ و  هنحـص  رد  یتامادـقا  نینچ  تیمها  هدـش و  هراـشا  هقطنم  رد  تسینومک  نیچ  ياـهتیلاعف  هب  - 3
.تفرگ رارق  یبایزرا 

رد تالیامت  نیا  ریثأت  رطخ  هقطنم و  رد  يوروش  ذوفن  اب  هلئـسم  نیا  طاـبترا  یپچ و  تسایـس  هب  نآ  شیارگ  رـصم  یلخاد  عضو  - 4
.تفرگ رارق  هجوت  دروم  هقطنم  رسارس  رد  یطارفا  تسایس  دیدشت 

نسح هجیتن  ار  نآ  هتشاد و  مالعا  تارکاذم  رد  دوجوم  عفانم  دصاقم و  تدحو  زا  دوخ  یهاگآ  رگید  راب  سیورـس  هس  ياسؤر  - 5
.دندروآ رامشب  دوب  دوجوم  سیورس  هس  نیب  ادتبا  زا  هک  يراد  هنماد  يراکمه  مهافت و 

 - لک ریبد  راک  شدرگ  شرازگ  تینما ، هتیمک  تاـعالطا ، هتیمک  هدـننک ، گـنهامه  هتیمک  هب  طوبرم  شرازگ  اروش  نآ  زا  سپ  - 6
(1) .دومن بیوصت  ار  لیذ  یئارجا  تامیمصت  اه و  هیصوت  یبایزرا -  هژیوب  ربخ E.E.Iو  یلصا  رصانع 

لثم یتسینومک  ياـهروشک  تاـکرحت  هقطنم ، بارعا و  لـیاسم  هب  طوبرم  عوضوم  روحم و   37 هبناج ، هس  سالجا  نیمهدزناـش  رد 
يرـس یلک  هب  شرازگ  رد  .تفرگ  رارق  هجوت  دروم  یبرع  ياهروشک  زا  يا  هراپ  یلخاد  عاضوا  زین  هنایمرواخ و  رد  نیچ  يوروش و 

: میناوخ یم  نینچ  هراب  نیا  رد  كاواس 

ياهـشرازگ همانعطق  هک  دـیدرگ  لیکـشت  اراکنآ  رد  هامنابآ 1345  ات 27  خـیرات 23  زا  هبناج  هس  سنارفنک  هیـسالجا  نیمهدزناـش 
: ددرگ یم  میدقت  ریز  حرشب  هلیسونیدب و  نآ  هب  طوبرم 

همدقم - 1

هقطنم یسایس  عاضوا  یسررب  - 2

اه هیصوت  - 3

یئارجا تامیمصت  - 4

تالیکشت - 5

ربخ یلصا  رصانع  - 6

هدننک گنهامه  هتیمک  شرازگ  - 7

تینما هتیمک  شرازگ  - 8
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: بارعالا نیب  روما  فلا - 

.برع ناهج  رد  رصان  هنارگلالخا  ياهتیلاعف  یلامتحا  دیدجت  - 1

.مصاختم ياهروشک  رگید  رصم و  یتاعالطا  ياهسیورس  ياهتیلاعف  نامزاس و  - 2

ثعب بزح  لصیف - کلم  هلیسوب  هک  یشقن  هدش و  هقطنم  رد  بارعا  تدحو  زت  تیوقت  ای  فیعضت  ثعاب  تسنکمم  هک  یلماوع  - 3
.ددرگ یم  افیا  هنیمز  نیا  رد  هبیقروب  تندیزرپ  و 

فرط زا  هک  یتادـهعت  تیاـعر  مدـع  دروـم  رد  يدوعـس  ناتـسبرع  تادـیدهت  بقاوـع  تارثا و  برع و  نارـس  سنارفنک  هدـنیآ  - 4
.نارس سنارفنک  تیدوجوم  فیعضت  زا  سپ  هژیوب  تسا  هدش  لیمحت  روبزم  روشکب  برع  نارس  سنارفنک 

هناراکبارخ ياهتیلاعف  هب  هجوت  اب  هژیوب  دیآ  یم  لمعب  رصم  قارع و  تدحو  روظنمب  هکیئاهششوک  - 5

.قارع یلعف  میژر  ندومن  طقاس  يارب  رصان 

لمعب هنیمز  نیا  رد  يوروش  تلود  فرط  زا  هک  یئاهششوک  هب  هجوت  اب  رصم  هیروس و  طباور  دوبهب  - 6

.یطارفا تسایسب  كرتشم  تالیامت  روشک و  ود  نیب  تدحو  ناکما  تسا و  هدمآ 

لمعب برع  هعماج  قیرط  زا  هک  یتامادقا  هژیوب  سراف -  جیلخ  هقطنم  رد  يدوعـس  ناتـسبرع  تیوک و  قارع -  رـصم - ياهتیلاعف  - 7
.ناتسبرع كاخ  هب  رصم  ياوق  هلمح  رطخ  تقیقح  دیآ - یم 

هک يرطخ  هژیوب  هقطنم  رد  ور  هناـیم  تسود و  ياـهمیژر  هیلع  ناـنآ  ياـهتیلاعف  برع و  ياـیند  رد  یتـسیرورت  ياهـشبنج  فلا ) - 8
.دشاب یم  یبیل  رد  سیردا  کلم  میژر  هجوتم 

.نآ ياهتیلاعف  روبزم و  نامزاس  زا  ینابیتشپ  يارب  هیروس  تلود  لیامت  هقطنم -  رد  نآ  ياهتیلاعف  حتفلا و  نامزاس  ب )

رد نارس  سنارفنک  ریخا  تالوحت  تارثا  اهتیلاعف و  نامزاس -  اهحرط - برع -  كرتشم  یهدنامرف  - 9

زا هیاسمه  لود  اب  روبزم  ياهروشک  طباور  فرطکی و  زا  یبرع  ياـهروشک  نیب  طـباور  رد  نآ  تارثا  یهدـنامرف و  فیاـظو  ماـجنا 
.رگید فرط 

یهدنامرف هب  هجوت  اب   ) هقطنم روشک  دنچ  ای  کی  هیلع  برع  ياهشترا  یماظن  شیارآ  اهتیلاعف و  - 10

(. برع كرتشم 

.روشک نیا  رد  رصم  دیدج  يژتارتسا  نمی و  عاضوا  روشک - نیا  هرابرد  حلص  تارکاذم  هدنیآ  نمی و  هلئسم  - 11
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.مالسا ناهج  بارعا و  تارظن  بلج  يارب  لصیف  کلم  ياهتیلاعف  هرابرد  یبرع  ياهروشک  شنکاو  - 12
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.تسا هدمآ  لمعب  بارعا  كرتشم  رازاب  داجیا  تهج  هک  یئاهششوک  زا  هلصاح  جیاتن  - 13

.ياتاح ناتسزوخ و  هب  تبسن  هیروس  قارع -  رصم - هناراکبارخ  یناهنپ و  ياهتیلاعف  - 14

.لیئارسا بارعا و  تافالتخا  هرابرد  هبیقروب  تندیزرپ  تاداهنشیپ  هب  تبسن  برع  ناهج  شنکاو  - 15

تیلاـعف هـنیمز  رد  روـبزم  ناـمزاس  یعاـسم  هژیوـب  یماـظن  یـسایس و  ياـه  هـنیمز  رد  نیطـسلف  شخب  يدازآ  ناـمزاس  تیلاـعف  - 16
.یمشاه ندرا  میژر  هیلع  هنارگلالخا 

.دیآ یم  لمعب  روبزم  روشک  هب  هتسباو  ياههورگ  هیروس و  هژیوب  رگید  لماوع  هلیسوب  هک  يا  هنارگلالخا  ياهتیلاعف  هنوگره  - 17

: تسینومک كولب  ياهتیلاعف  ب - 

رت کیدزن  يراکمه  داجیا  روظنمب  تسینومک  ياهروشک  یلعف  تالیامت  هب  هجوت  اـب  هژیوب  برع  ناـهج  رد  مسینومک  تضهن  - 18
هب زازبلا )  ) قارع قباس  ریزو  تسخن  ترفاـسم  زا  سپ  يوروش  داـحتا  قارع و  نیب  يرـس  هماـنتقفاوم  .برع  تسیلایـسوس  بازحا  اـب 

.وکسم

: نیب يرس  ياه  همانتقفاوم  - 19

.هرهاق هب  يوروش  ریزو  تسخن  ریخا  ترفاسم  زا  سپ  يوروش  داحتا  رصم و  ( 1)

.وکسمب نیعز  فسوی  ریخا  ترفاسم  زا  سپ  يوروش  داحتا  هیروس و  ( 2)

ياهروشک ردانب  زا  يوروش  ياهیتشک  هدافتسا  هنارتیدم و  رد  يوروش  یئایرد  يورین  ياهتیلاعف  - 20

.یبرع

اقیرفا هنایمرواخ و  رد  تسینومک  نیچ  ياهتیلاعف  - 21

يراکمه اب  ای  تسینومک و  نیچ  يوروش و  ریهامج  داحتا  ياهروشک  فرط  زا  یللملا  نیب  هنحص  رد  رـصم  یـسایس  ياهتیلاعف  - 22
.اهنآ

زا نانآ  تیامح  رـصم و  برع  تسیلایـسوس  تضهن  اب  يوروش  رادفرط  نیچ و  رادفرط  تسینومک  بازحا  ياهیراکمه  تارثا  - 23
.بارعا تدحو  زت 

نیطـسلف شخبیدازآ  ناـمزاس  ياهـششوک  و  حـتفلا -  نیطـسلف و  شخبیدازآ  ناـمزاس  هب  تسینوـمک  نیچ  کـمک  تیاـمح و  - 24
.يوروش داحتا  اب  هطبار  يرارقرب  روظنمب 
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: یبرع ياهروشک  صوصخم  ياهتیلاعف  پ - 

.هقطنم رد  رصم  هنارگلالخا  ياهتیلاعف  تاهج  دودح و  - 25

.رصم یماظن  شرتسگ  - 26
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.یلومعم حلسم  ياهورین  شرتسگ  یلومعم و  ياهحالس  هعسوت  فلا - 

.یئایمیش یکیژولویب و  یمتا و  ياهحالس  کشوم و  لیبق  زا  دیدج  ياهحالس  هعسوت  ب - 

.ایسآ اقیرفا و  هراق  ود  رد  رصم  ياهتیلاعف  - 27

.نیتال ياکیرما  ایسآ و  اقیرفا و  للم  یگتسبمه  نامزاس  هب  تبسن  رصم  تلود  تارظن  تالیامت و  - 28

.رصم هب  يوروش  ریزو  تسخن  ریخا  ترفاسم  زا  سپ  یبرع  ياهروشک  رد  رصان  تیثیح  رابتعا و  نازیم  - 29

روکذم و تارکاذم  هب  طوبرم  رابخا  يروآ  عمج  سربق و  هلئسم  رد  سویراکام  رصان و  يوروش -  نیب  دوجوم  طباور  هب  هجوت  - 30
.قوف

.رصم یلعف  میژر  ندومن  طقاس  روظنمب  يرصاندض  ياههورگ  یجراخ  یلخاد و  ياهتیلاعف  رصان - میژر  تابث  - 31

.ثعب بزح  رصان و  نارادفرط  ياهتیلاعف  هب  هجوت  اب  یبرع  بونج  نویساردف  رد  یسایس  تالوحت  - 32

.هیروس یجراخ  تسایس  رد  نآ  ساکعنا  یلخاد و  تالوحت  - 33

کلم اب  لصیف  کلم  طباور  نینچمه  نآ و  رب  هبترتم  تارطخ  نیـسح و  کـلم  رـصان و  طـباور  هب  هجوت  اـب  ندرا  یلعف  عاـضوا  - 34
.نیسح

.هریزجلا هیروس و  قارع -  رصم - طباور  - 35

.زازب طوقس  زا  سپ  هلصاح  تارییغت  تالوحت و  نتفرگ  رظن  رد  اب  فراع  میژر  هدنیآ  يامنرود  - 36

(1) .روبزم روشک  رد  بلاط  یجان  تموکح  همادا  ناکما  قارع و  رد  فراع  نمحرلادبع  میژر  هدنیآ  - 37

زا یکی  رد  نابآ 1345  خـیرات 25  رد  هبناج  هس  یگنهامه  هتیمک  هبناج ، هس  ياروش  سالجا  نیمهدزناش  ییاپرب  زا  لـبق  زور  کـی 
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کی هیارا  اب  هتیمک  نیا  .تفرگ  رارق  ثحب  دروم  ییارجا ، نامزاس  اه و  شرازگ  تیمها  تیمک و  تیفیک و  یتاعالطا ،
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نماد نمض  دیاب  هبناج  هس 
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.يرس یلک  هب  يدنب  هقبط  اب  ربماون 1966 ، نابآ 1345  كاواس ، شرازگ  - . 1
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شیازفا شرتسگ و  کلامم  نآ  رد  ار  ناریا  هیکرت و  لیئارسا و  روضح  یبرع ؛ ییاقیرفآ و  ياهروشک  رصان و  نایم  فالتخا  هب  ندز 
: تسا نینچ  صوصخ ، نیا  رد  يرس  یلک  هب  يدنب  هقبط  اب  كاواس  شرازگ  .دنهد 

هبناج هس  یگنهامه  هتیمک  هسلج  نیمهد  شرازگ 

: همدقم فلا - 

.دیدرگ لیکشت  [STROM [STORM رهش رد  ربماون 1966  خیرات 16  رد  هبناج  هس  یگنهامه  هتیمک  هسلج  نیمهد  - 1

: زا دندوب  ترابع  هدننک  تکرش  سیورس  هس  ناگدنیامن  - 2

( سیئر  ] ) FLAG مچرپ ناریا =   [ سیورس سیئر  هدنیامن 

 ] STEEL دالوف لیئارسا =   [ سیورس سیئر  هدنیامن 

STROM [STORM نافوط = هیکرت =  [ سیورس سیئر  هدنیامن  لیفک 

( لکریبد )

: هسلج لیکشت  نایرج  ب - 

هتیمک سیئر  زا  دوـمن و  رکـشت  هسلج  رد  ناگدـننک  تکرـش  زا  ناـبزیم  سیورـس  فرط  زا   STORM سیورـس سیئر  لیفک  - 3
.دیامن عورش  ار  دوخ  راک  هک  دومن  اضاقت 

یـسایس و روـما  لـیلحت  هیزجت و  هـک  دـیناسر  عـالطاب  سپـس  درک و  يروآداـی  هـسلج  لیکـشت  تاـعاس  زا  یتاـکن  ادـتبا  سیئر  - 4
هدش عقاو  بیوصت  دروم  هدیدرگ  داهنشیپ  هبناج  هس  هتیمک  هب  هک  یتاشرازگ 

اهافش تاعالطا  هتیمک  رد  ار  دوخ  شرازگ  نابزیم  سیورس  طقف  هک  هدش  هتفرگ  میمصت  هک  تخاس  ناشنرطاخ  نینچمه  يو  .تسا 
.دیامن ناونع 

اذل دنیامن  ارجا  هدـش  نییعت  عقوم  رد  ار  دوخ  همانرب  دـنناوت  یمن  FLAG سیورـس نیقطان  هک  تشاد  راهظا  نانارنخـس  دروم  رد  - 5
STEEL سیورـس سیئر  هدـنیامن  زا  سپـس  يو  .درک  دـنهاوخ  رما  نیا  هب  ترداـبم  هبناـج  هس  ياروـش  هسلج  نیمهدزناـش  زا  سپ 

.دیامن عورش  ار  دوخ  هیحاتتفا  قطن  هک  دومن  تساوخرد 

يو هک  دوـمن  هفاـضا  تشاد و  زاربا  هبناـج  هس  سنارفنک  رد  تکرـش  زا  ار  دوـخ  يدنـسرخ  بتارم   STEEL سیورـس هدنیامن  - 6
STROM رهش هب  هبناج  هس  ياهسنارفنک  رد  تکرش  يارب  نونکات  هاگچیه 

نیقطان هکنیا  رب  رئاد  رد  ار  هسلج  سیئر  تاداهنشیپ  نینچمه  هدربمان  تسا  هدماین  [STORM]
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.تسا هدش  علطم  نآ  زا  اریخا  هک  تسا  یبلطم  نیا  هک  درک  هفاضا  دومن و  دییأت  دنراد  زاربا  اهافش  ار  دوخ  تارظن 

: هطوبرم تاثحابم  لکریبد و  شرازگ  ج - 

.درک تئارق  هسلج  رد  دوب  هدرک  هدامآ  هبناج  هس  ياروش  يارب  هک  ار  دوخ  تامادقا  شرازگ  لکریبد  - 7

ددرگ هیصوت  اروشب  هک  دش  هتفرگ  میمـصت  داد و  رارق  یـسررب  دروم  هتیمک  ءاضعا  تارکذت  اب  ار  روبزم  شرازگ  ( 2  ) دنب هتیمک  - 8
حرشب یتالدابم  تاشرازگ  یبایزرا  تاعالطا و  يروآ  عمج  شور  دروم  رد 

.ددرگ رظن  دیدجت  ریز 

.دهد یم  لیکشت  ار  تاعالطا  يروآ  عمج  یساسا  حرط  ربخ  یلصا  رصانع  فلا ) )

.ددرگ هلدابم  ربخ ) یلصا  رصانع  حیحص  يارجا  يارب   ) تاعالطا هلدابم  نازیم  هرابرد  شرازگ  رابکی  هام  هس  ره  (ب )

ریاس زا  هک  درک  اضاقت  لکریبد  زا  ناوت  یم  دوش  عقاو  سیورس  هس  زا  یکی  یظافحتسا  هقطنم  رد  یمهم  قافتا  هک  یتروص  رد  (ج )
.دیامن مادقا  روبزم  هعقاو  رابخا  يروآ  عمج  دروم  رد  اهسیورس 

نایوجشناد نارگراک و  نیب  رد  هناراکبارخ  تایلمع  هب  طوبرم  رانیمس  شرازگ  دنب 4  سپس  هتیمک  - 9

.داد رارق  ثحب  دروم  تفرگ  ماجنا  [ STROM [STORM رهش رد  ربماتپس 1966  رد  هک  یلباقتم  تایلمع  جراخ و  میقم 

بیوصت دروم  ار  رانیمس  ياهدروآرب  هک  دیامن  هیصوت  اروش  هب  هک  تفرگ  میمصت  یگنهامه  هتیمک  - 10

.درک داهنشیپ  ار  ریز  تاکن  نآ  يارجا  دروم  رد  دهد و  رارق 

.دوش هلدابم  هبناج  ود  ساسا  رب  ددرگ  یم  ذخا  نایوجشناد  یبیرخت  تامادقا  هرابرد  هک  یمومع  تاعالطا  فلا ) )

.دوش مادقا  هبناج  ود  ساسا  رب  یتسیاب  قوف  ياه  هنیمز  رد  كرتشم  ياهیراکمه  یمومع و  تاعالطا  هنوگره  (ب )

.دیدرگ بیوصت  نآ  تایئزج  داد و  رارق  ثحب  دروم  ار  لکریبد  یلام  روما  شرازگ  سپس  هتیمک  - 11

: یتاعالطا تاشرازگ  هلدابم  د -

.داد رارق  یگدیسر  دروم  یتاعالطا  تاشرازگ  هلدابم  هنیمز  رد  ار  لکریبد  هبناج  هس  تاشرازگ  یگنهامه  هتیمک  - 12

یسررب دروم  ار  لک  ریبد  ههام  هس  تاشرازگ  تاعالطا  هتیمک  هدنیآ  رد  هک  تفرگ  میمصت  هتیمک  - 13
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هب مزال  تارکذـت  اب  یـسررب  زا  سپ  هک  دـیامن  میلـست  یگنهامه  هتیمک  هب  یـشرازگ  یط  هنیمز  نیا  رد  ار  دوخ  تارظن  دـهد و  رارق 
.ددرگ هلاحا  اروش 

: درک دهاوخ  یگدیسر  ریز  تاکن  هب  صخشم  روطب  تاعالطا  هتیمک  - 14

؟ تسا هنیمز  هچ  رد  ربخ  یلصا  رصانع  هب  طوبرم  تاشرازگ  فلا ) )

؟ تسا هدش  میظنت  یئانبم  هچ  رب  ربخ  یلصا  رصانع  هب  طوبرم  تامادقا  (ب )

.تاشرازگ تیمها  تیمک و  تیفیک و  (ج )

.تفرگ دهاوخ  رارق  یسررب  دروم  یگنهامه  هتیمک  هلیسوب  هبناج  هس  تاسلج  لصاوف  رد  ههام  هس  تاشرازگ  - 15

: نامزاس ه -

لصاوف رد  هبناج  هس  هب  طوبرم  تاسلج  هدنیآ  رد  هک  دیامن  یم  هیصوت  اروش  هب  یگنهامه  هتیمک  - 16

.ددرگ لیکشت  اروش  داقعنا  اه و  هتیمک  لیکشت  نیب 

: دبای رییغت  ریز  حرشب  سیورس  هس  ششوپ  یماسا  هک  دومن  تقفاوم  یگنهامه  هتیمک  - 17

GEVIZ مچرپ [

 ] FLAG

STORM] STROM INGIR [ = ] نافوط [

ZEYTIN دالوف [

 ] STEEL

.دیدرگ عاجرا  هناخریبدب  نآ  يارجا  لوبق و  هک 

.دریگ رارق  تظافح  تحت  دیاب  هبناج  هس  سنارفنک  تاسلج  هب  طوبرم  دانسا  اهسنارفنک  نایاپ  رد 

اه هیصوت 

ینابیتشپ دـنراد  یلوصا  تفلاخم  يو  ياهحرط  رـصان و  اـب  هک  هقطنم  لقتـسم  ياـهروشک  تاـبث  زا  دـیاب  هبناـج  هس  ياـهروشک  - 1
.دنیامن
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ياهتـسایس شرتسگ  هلیـسو  روشک  نآ  كاخ  دراذگن  هک  قارع  رد  لقتـسم  اعقاو  میژر  کی  دوجو  زا  دیاب  هبناج  هس  ياهروشک  - 2
.دنیامن تیامح  دریگ  رارق  راوجمه  ياهروشک  اب  تفلاخم  فده  اب  یئاهحرط  يارجا  یجراخ و 

زا دننک و  تیامح  ندرا  لالقتسا  زا  دیاب  هبناج  هس  ياهروشک  دشاب  یم  هاگآ  مسیرصان  تارطخ  زا  ارهاظ  نیسح  کلم  هکنآ  اب  - 3
نامزاس هیروس و  تادـیدهت  نینچمه  رـصان و  اب  رتشیب  يریگرد  زا  هیـشان  تارطخ  زا  ار  نیـسح  کـلم  اـت  دوش  هدافتـسا  یتصرف  ره 

رصانع هنوگره  ای  نیطسلف و  شخبیدازآ 
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.دنراد رذحرب  رگید  برخم 

ینابیتشپ وا  رگید  يرـصاندض  تیلاعف  هنوگره  يو و  مسیمالـسا  ناپ  يژولوئدـیا  لصیف و  کلم  زا  دـیاب  هبناـج  هس  ياـهروشک  - 4
.دنیامن

ناربهر اهروشک و  نیب  يرتشیب  يراکمه  دوش  یعس  دیاب  ریخا  تاراکتبا  تاناکما و  هب  هجوت  اب  - 5

رد رـصان  نیفلاخم  هک  دوش  شـشوک  انمـض  هدـیدرگ و  رارقرب  دنتـسه  برع  هعماـج  رب  يو  طلـست  فلاـخم  هک  هقطنم  يرـصاندض 
دروم دـیاب  روکذـم  لود  ناربـهر  تیوقت  دادـعت و  شیازفا  تهج  یمادـقا  هنوـگره  انمـض  .دـندرگ  تیوـقت  برع  نارـس  سنارفنک 

.دریگ رارق  ینابیتشپ  لابقتسا و 

يایند رد  يرـصاندض  ياهروشک  نیب  یئاهنامیپ  داقعنا  زا  دیاب  هبناج  هس  ياهـسیورس  رـصان  ریخا  یمجاهت  ياهتیلاعف  هب  هجوت  اب  - 6
.دنیامن ینابیتشپ  برع 

ینابیتشپ قیوشت و  دروم  هک  یبرع  ياهروشک  یماظن  هعسوت  راکفا  هیلع  دیاب  هبناج  هس  ياهروشک  - 7

.دنیامن مادقا  دشاب  یم  نارس  سنارفنک 

رصم میمصت  هب  هجوت  اب  هدومن  ینابیتشپ  دنشاب  یم  روشک  یقیقح  لالقتسا  ناهاوخ  نمی  رد  هک  یلماوع  زا  دنفظوم  سیورس  هس  - 8
نیا زا  ار  يرادرب  هرهب  رثکادـح  هک  دـیامن  یعـس  دـیاب  روشک  هس  نمی ]،] رد  لاس 1968  ات  لقادـح  دوخ  ياوق  يرادـهاگن  رب  ینبم 

.دنروآ لمعب  تیعقوم 

هب اهیرصان  دورو  زا  ات  دیآ  لمعب  یعس  ياهتنم  دیاب  ناتـسلگنا  فرط  زا  یبونج  ناتـسبرع  ندع و  عوقولا  بیرق  هیلخت  هب  هجوت  اب  - 9
.دریگ رارق  هجوت  دروم  اصوصخم  دیاب  سراف  جیلخ  رد  يرصان  ياهتیلاعف  .دوش  يریگولج  هقطنم 

ناکما سراف و  جیلخ  هقطنم  رد  اهیرصان  رصان و  رمتسم  هنارگلالخا و  ياهتیلاعف  هب  هجوت  اب  - 10

هبناج هس  ياهسیورس  رد 1968  ناتسلگنا  فرط  زا  ندع  هیلخت  زا  لبق  روبزم  ياهتیلاعف  هعسوت 

ياهتیلاعف زا  هنکمم  مادـقا  هنوگره  هب  لسوت  اب  هک  دـنیامن  هیـصوت  اهنآ  هب  هتخاس و  هاـگآ  اـهتیلاعف  نیا  زا  ار  تسود  ياـهتلود  دـیاب 
.دنیامن يریگولج  روبزم 

میمصت هبناج  هس  ياهسیورس  سراف  جیلخ  ناتسبرع و  هریزج  هبش  رب  طلست  تهج  رصان  نوزفازور  شـشوک  دیدشت  هب  هجوت  اب  - 11
.دنراد لوذبم  هقطنم  نیا  هب  صوصخم  هجوت  هک  دنتفرگ 

تاغیلبت دیاب  هبناج  هس  ياهـسیورس  دیامن  رقتـسم  ینالوط  یتدـم  هب  نمی  رد  ار  دوخ  ياوق  رـصم  دراد  ناکما  هکنیا  هب  هجوت  اب  - 12
هب تشاد  رذـحرب  نآ  رطخ  زا  ار  دوخ  دـیاب  هک  يرـصم  مسیلاـیرپما  زا  يا  هنومن  ناوـنعب  ار  نآ  هدروآ و  لـمعب  نآ  هیلع  يراد  هنماد 
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.دنناسانشب نایناهج 
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هعـسوت رب  تسا  نکمم  هقطنم  رد  تسینوـمک  نیچ  تیلاـعف  دـیدشت  هژیوـب  يوروـش و  تسینوـمک و  نـیچ  نـیب  تباـقر  نوـچ  - 13
اذل ددرگ  رجنم  اقیرفا  هنایمرواخ و  رد  روبزم  روشک  ود  ره  ياهتیلاعف 

.دنراد لوذبم  دروم  نیا  رد  یمئاد  تبقارم  هجوت و  دیاب  هبناج  هس  ياهروشک 

روبزم روشک  دراد  ناـکما  هک  هلئـسم  نیاـب  هجوت  اـب  صوـصخب  هنارتیدـم  هقطنم  رد  ار  يوروـش  یئاـیرد  يورین  شیازفا  اروـش  - 14
ار روکذم  عوضوم  تفرگ  میمصت  داد و  رارق  یسررب  دروم  دوش  رگ  هولج  یئایرد  هنحـص  رد  ردتقم  یـشاشتغا  لماع  کی  تروصب 

اروش .دهد  رارق  هعلاطم  دروم  اقیقد 

.دیامن یسررب  تقدب  ار  اهروشک  رگید  ریازجلا و  رصم - ياهروشک  ردانب  هب  يوروش  ياه  یتشک  مازعا  هک  تفرگ  میمصت  انمض 

ياـهتیلاعف هب  هجوـت  اـب  هدوـمن و  تیاـمح  یئاـقیرفا  ياـهروشک  ینوناـق  هناـبلط  لالقتـسا  تـالیامت  زا  هبناـج  هـس  ياهـسیورس  - 15
ياهروشک هک  دنیامن  یم  داهنشیپ  هبناج  هس  ياهسیورس  روبزم - ياهروشک  رد  اهنآ  تامادقا  رصم و  يوروش و  نیچ -  هنارگلالخا 

شیازفا اقیرفا  رد  ار  دوخ  ياهتیلاعف  روبزم 

.دنیامن رارقرب  اقیرفا  لقتسم  ياهروشک  اب  يرت  هناتسود  طباور  هداد و 

یم لمعب  اهنآ  هیلع  هک  یتامادقا  زا  هبناج  هس  ياهسیورس  حتفلا  يریقش -  لیبق  زا  یئاههورگ  هنارگلالخا  ياهتیلاعف  هب  هجوت  اب  - 16
.دنیامن ینابیتشپ  دیآ 

عوبتم ياهتلودب  دیاب  هبناج  هس  ياهسیورس  سربق  هیضق  زا  رصان  رمتسم  يرادرب  هرهب  هب  هجوت  اب  - 17

.دناسرب تسود  لود  عالطاب  ار  روبزم  ياهتیلاعف  هک  دنیامن  هیصوت  دوخ 

ياهتنم دیاب  الب  نب  طوقس  زا  سپ  هژیوب  اقیرفا  لامش  ياهروشک  اب  رصان  تافالتخا  هب  هجوت  اب  - 18

.درک تیوقت  ار  یگتسبمه  ياهشیارگ  انمض  دومن و  يرادرب  هرهب  اهنآ  زا  هداد و  هعسوت  ار  روبزم  تافالتخا  ات  دیآ  لمعب  ششوک 

یماظن ياهورین  شیازفا  يارب  يا  هلیسو  ناونعب  برع  نارس  سنارفنک  زا  رصان  هدافتسا  هب  هجوت  اب  - 19

دیاـب قارع  هیروـس و  دـننام  هناـیمرواخ  برع  ياـهروشک  زا  یـضعب  رد  یلخاد  یـسایس  تامادـقا  هعـسوت  برع و  ياـهروشک  هیلک 
.دیآ لمعب  يریگولج  يا  هدافتسا  يرادرب و  هرهب  نینچ  زا  هک  دوش  ششوک 

لود عالطاب  دروم  نیا  رد  ار  دوخ  تارظن  دـیاب  هبناج  هس  ياهـسیورس  كولب  نیب  تافالتخا  زا  رـصان  يرادرب  هرهب  هب  هجوت  اـب  - 20
.دنناسرب هعوبتم 

یئارجا تامیمصت 
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اب ار  اروش  هب  لکریبد  شرازگ  اه و  هیصوت  هدننک ، گنهامه  هتیمک  شرازگ  هبناج ، هس  ياروش  - 1
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همیمض روبزم  همانعطق  هب  ج »  » و ب »  » ياه تسویپ  تروص  هب  ار  روبزم  كرادم  تفرگ  میمصت  هدناسر و  بیوصت  هب  دنچ  یتارییغت 
.دیامن

.دهد همادا  ناریا ]  ] Flag سیورس سیئر  تسایر  تحت  دوخ  فیاظو  هب  هدننک  گنهامه  هتیمک  تفرگ  میمصت  اروش  - 2

هسلج لیکشت  رابود  هدننک  گنهامه  هتیمک  هدنیآ  هبناج  هس  سنارفنک  عورش  ات  تفرگ  میمصت  اروش  - 3

لیکـشت هبناج  هس  ياروش  نیمهدفه  اه و  هتیمک  تاسلج  نیب  هلـصاف  رد  سپـس  و  ناریا ]  [ Flag رهـش رد  رابکی  تاسلج  نیا  .دهد 
.دش دهاوخ 

لحم هب  ار  طوبرم  ياهشرازگ  سنارفنک  عورش  زا  لبق  زور  هدزناپ  اهسیورس  هک  تفرگ  میمصت  اروش  - 4

.دنراد لاسرا  سنارفنک  لیکشت 

داریا تهج  نارنخس  مازعا  لماش  تامادقا  نیا  .داد  رارق  بیوصت  دروم  يراج  ههامشش  رد  ار  سیورس  هس  ياهتیلاعف  حرط  اروش  - 5
دعب هب  نیا  زا  هک  دشاب  یم  لیئارسا ]  [ Steel و هیکرت ]  [ Storm هب ناریا ]  ] Flag رهش زا  تبثم  تاعالطا  هرابرد  ینارنخـس  کی 

(1) .ددرگ لیکشت  Flag رهش رد  تبثم  تاعالطا  هرابرد  يرانیمس  هک  تفرگ  میمصت  انمض  اروش  تفای -  دهاوخن  همادا  رگید 

، هیکرت یتاعالطا  ياه  سیورـس  هبناج  هس  ياه  تسـشن  زا  یکی  هب  هدش  هیارا  ییاوتحم  شرازگ  كاواس  زا  يرگید  يّرـس  دنـس  رد 
شرازگ نیا  رد  .دنک  یم  ییامندوخ  لیئارسا  ناریا و 

، ندرا هیروس ، نانبل ، رـصم ، نامع ، رطق ، نیرحب ، یبرع ، هدحتم  تاراما  تیوک ، ياهروشک ، سراف و  جیلخ  هزوح  هب  طوبرم  لیاسم 
ناـمزاس هب  طوبرم  لـیاسم  زین  ناتـسناغفا و  نادوس ، برغم  یبـیل ، ریازجلا ، نمی ، قلخ  کـیتارکمد  يروهمج  نمی ، یبرع  يروهمج 

نیطسلف شخب  يدازآ 

نیا رد  .تسا  هدش  ینارگن  زاربا  اهروشک  نآ  رد  يوروش  روضح  شرتسگ  شیازفا و  هب  تبـسن  هتفرگ و  رارق  یـسررب  ثحب و  دروم 
هرتسگ و زا  ناشن  عوضوم  نیا  .تسا  هدـش  هیارا  يرابخا  تاعالطا و  هدـش  دای  ياهروشک  زا  کیره  یلخاد  عاضوا  هرابرد  شرازگ 

ییایفارغج داعبا 

.دراد رگید  يوس  زا  مسینویهص  نوماریپ  يژتارتسا  هنماد  وس و  کی  زا  هدش  دای  یتاعالطا  سیورس  هس  تیلاعف 

سراف جیلخ 

تیوک
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.يرس یلک  هب  يدنب  هقبط  اب  هرامش ، نودب  نابآ 1345 ، ربماون 1966م/25   16 كاواس ، شرازگ  - . 1
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نیا .تسا  هدـش  روشک  نآ  میقم  ياه  ینیطـسلف  هب  تبـسن  تیوک  تلود  ینارگن  بجوم  نانبل  یلخاد  نارحب  رد  اه  ینیطـسلف  شقن 
.دنروآ مهارف  اهنآ  يارب  يرتشیب  ياه  تیدودحم  اه  یتیوک  هک  دوش  ثعاب  تسا  نکمم  رما 

تـسد رد  تیوک  هب  يوروش  هحلـسا  لـیوحت  رب  يدـیئات  هنوگچیه  يوروش  تیوک و  نیب  حالـس  دـیرخ  دادرارق  ياـضما  دوـجو  اـب 
.دنک هدافتسا  راشف  شهاک  يارب  يوروش  زا  هک  هدوب  یسایس  فده  کی  دادرارق  ءاضما  زا  تیوک  روظنم  هک  دسر  یم  رظنب  .تسین 

هدحتم یبرع  تاراما 

یعافد ياهورین  تدحو  هدومن و  تیوقت  ار  يزکرم  تلود  ساسا  دومن  شـشوک  دیاز  خیـش  هدوب و  مارآ  روشک  نیا  یلخاد  عاضوا 
.دنک یلمع  ار  وضع  تاراما 

نیرحب

اب نیرحب  یلخاد  عاضوا  هک  دـیدرگ  بجوم  ارگ  پچ  لماوع  زا  قارع  راکـشآ  تیامح  شهاـک  نینچمه  تلود و  دـیدش  تامادـقا 
.ددرگ هجاوم  یبسن  شمارآ 

رطق

.تسا هتفای  يرتشیب  هعسوت  سراف  جیلخ  تاراما  اب  نآ  طباور  هدوب و  رادروخرب  یمکحتسم  تیعقوم  زا  هفیلخ  خیش 

نامع

نامزاس دیدجت  شزومآ و  ندید  لوغشم  ًالامتحا  دنا  هتفر  یبونج  نمی  هب  هک  نایـشروش  زا  یهورگ  رافظ  شروش  یبوکرـس  زا  سپ 
.تسین تسد  رد  نآ  تایئزج  هک  دنتسه  یئابوک  ناسانشراک  هلیسو 

اددـجم بسانم  عقوم  رد  ار  يرگلالخا  ياهتیلاعف  ات  دـنیامن  هنخر  نامع  هب  تسا  نکمم  نایـشروش  هک  تسا  تسد  رد  یئاهـشرازگ 
.دننک زاغآ 

رصم

: زا دوب  ترابع  یسررب  تحت  تدم  رد  رصم  یجراخ  تسایس  تاصخشم 

هیروس اب  تباقر  همادا  فلا - 

برغ هب  شیارگ  شیازفا  ب - 

برغ یبرع و  ياهروشک  زا  يداصتقا  ياهکمک  بسک  تهج  ششوک  پ - 
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يوروش اب  یتسود  دادرارق  وغل  ت - 

.هیروس زا  نیطسلف  شخبیدازآ  نامزاس  ندرک  ادج  روظنم  هب  ششوک  ث - 

.تسا هدیدرگ  فیعضت  لیئارسا  هیلع  بارعا  يژتارتسا  میظنت  هنیمز  رد  رصم  تیعقوم  هنایمرواخ  هنحص  رد 

.تسا هدادن  تسد  زا  هدنیآ  رد  هرهاق  اب  وکسم  ندمآ  رانک  هنیمز  رد  ار  دوخ  دیما  ًالماک  رصم  هک  دسر  یم  رظن  هب 

رـصم تلود  هک  دـسر  یم  رظنب  .تسا  هدـش  وربور  یئاهداقتنا  اب  روشک  نآ  یعامتجا  يداصتقا و  ياـهیئاسران  ببـس  هب  رـصم  میژر 
دراد و دوجو  رـصم  لخاد  رد  یمارآان  زا  یئاه  هناشن  هکنیا  اب  درادـن و  عاضوا  دوبهب  تهج  رد  عطاق  تامادـقا  يارب  ار  مزال  یئاناوت 

.درادن دوجو  يو  میژر  يارب  یقیمع  رطخ  یلو  هدش  هتساک  تاداس  تیبوبحم  زا 

نانبل

ترفن ببـسب  یلو  دشاب  مصاختم  ياههورگ  نیب  یلک  شزاس  يارب  یمدق  تسا  نکمم  يروهمج  تسایرب  سیکرـس  سایلا  باختنا 
عفنیذ و ياهفرط  تسایس  ندش  رت  تخـس  نینچمه  هدمآ و  دوجوب  ینالوط  گنج  ببـسب  هک  اههورگ  نیا  نیب  لباقتم  هجوت و  لباق 

يداصتقا و يانبریز  نتفر  نیب  زا 

.تشاد دهاوخ  ینالوط  نامز  هب  زاین  عاضوا  دوبهب  روشک  نیا  رد  یسایس 

نانبل نارحب  رد  تلاخد  هب  راداو  ار  یجراخ  ياهتردق  تسا  نکمم  رما  نیمه  دـنرادن  ار  نارحب  لح  یئاناوت  ریگرد  ياههورگ  نوچ 
.دیامنب

نیب هنزاوم  هدننز  مهرب  لماع  کی  عقاو  رد  یلو  دننک  یم  هیجوت  سب  شتآ  ظفح  يارب  ارهاظ  نانبل  رد  ار  دوخ  روضح  اه  ینیطـسلف 
.دنشاب یم  اهتیلقا 

میقتسم يریگرد  زا  یلو  هتشاد  تیلاعف  نانبل  نارحب  رد  یتسیسکرام  ینیطسلف  ياهنامزاس  نانبل و  تسینومک  بزح  هلیسوب  اهیوروش 
هیروس .دنا  هتسج  زارتحا  نانبل  یلخاد  عاضوا  رد  لاعف  و 

هک نانبل  نارحب  یلو  دـنک  دـیدمت  ار  دـحتم  للم  نامزاس  حلـص  ياهورین  تیرومأم  ناـنبل  نارحب  رد  يریگرد  هناـهب  هب  تسا  نکمم 
.دشاب هتشاد  ربرد  هقطنم  رد  یمیخو  بقاوع  تسا  نکمم  هدنام  یقاب  لحنیال  نانچمه 

هیروس

برع ناهج  رد  ار  دوخ  یسایس  تیعقوم  تسناوت  ادتبا  رد  نانبل  رد  يرگیجنایم  اب  هیروس  هچرگا 
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ردـنب زا  هدافتـسا  زا  يوروش  ندـش  مورحم  زا  سپ  .تسا  هدـش  هجاوم  تسب  نب  اب  نانبل  یلخاد  نارحب  رد  نونکا  یلو  دـشخب  دوبهب 
يورین ياهدحاو  يارب  دوخ  ردانب  رد  یتالیهست  هیروس  هیردنکسا ،

.تفای دهاوخ  همادا  هیروس  رد  يوروش  ذوفن  يارب  دعاسم  طیارش  هک  دسر  یم  رظنب  روطنیا  .تسا  هدومن  نیمأت  يوروش  یئایرد 

ياهـسامت ندرا و  اب  نآ  طباور  ناـنبل -  رد  قشمد  تلاـخد  نازیم  هنیمز  رد  نیطـسلف  شخبیدازآ  ناـمزاس  اـب  هیروس  طـباور  هچرگا 
شخبیدازآ ناـمزاس  هب  برع  میـسلانویسان  ربـهر  کـی  ناونعب  دوخ  عـضو  میکحت  يارب  هیروـس  یلو  هدـش  درـس  اـکیرمآ  هیروـس و 

رگید يوس  زا  .دراد  جایتحا  نیطسلف 

رظن هب  هجیتن  رد  .تسا  دنمزاین  یماح  تردق  هاگیاپ و  کی  ناونع  هب  هیروس  هب  تافرعرسای  زین 

.دنریگ رارق  رگیدکی  فلاخم  تهج  رد  ًالماک  ود  نیا  هک  دسر  یمن 

هیلع ثعب  بزح  یطارفا  حانج  رد  یئاهتفلاخم  لاح  نیع  رد  .تسا  هدوب  قفوم  دوخ  ماکحتـسا  تاـبث و  ظـفح  رد  دـسا  ظـفاح  میژر 
نانبل رد  ور  پچ  ياههورگ  نیطـسلف و  شخبیدازآ  نامزاس  اب  طـباور  يدرـس  برغ ، هب  روشک  نیا  رتشیب  هجوت  ببـسب  دـسا  ظـفاح 

.تسا هدیدرگ  هدهاشم 

ياهروشک زا  یـضعب  يوروش و  ناسانـشراک  کمک  یـسور و  هتفرـشیپ  ياهحالـس  لیوحت  شیازفا  اب  هیروس  یماظن  يورین  تردـق 
.تسا هتفای  شیازفا  تسینومک 

قارع

یتحاراـن هکنیا  اـب  .تسا  هدوب  ثعب  بزح  تلود و  تبقارم  لولعم  قارع  یلخاد  عاـضوا  یبـسن  شمارآ  یـسررب ]،[ تحت  تدـم  رد 
ثعب میژر  اب  دوخ  يراکمه  هب  رهاـظ  روطب  لقادـح  اهتـسینومک  یلو  دـمآ  دوجوب  تسینومک  بزح  تلود و  نیب  طـباور  رد  یئاـه 

ههبج تردق  شیازفا  .دنداد  همادا 

هنیمز نیا  رد  قارع  یشم  طخ  رد  هک  دسر  یمن  رظن  هب  هدوب و  هیروس  اب  قارع  تفلاخم  ببسب  عانتما 

اب یکیدزن  طباور  ياراد  قارع  زونه  هسنارف ، هژیوب  برغ  اب  یکیدزن  يارب  اهـششوک  يا  هراـپ  دوجو  اـب  .دوش  لـصاح  رییغت  ًـالامتحا 
.دشاب یم  دنم  هرهب  روشک  نآ  یماظن  ياهکمک  زا  تسا و  وکسم 

ندرا

يدازآ هک  هدیـسرن  يا  هلحرم  هب  اهیراکمه  نیا  یلو  تفای  هعـسوت  يداصتقا  یـسایس و  یماظن -  هنیمز  رد  هیروس  اب  ندرا  يراکمه 
.تسین قیبطت  لباق  اهنآ  عفانم  هک  دنتسه  هاگآ  رما  نیا  زا  فرط  ود  ره  دنک و  دودحم  ار  ندرا  لمع 

یکیتکات تسایس  کی  طقف  روشک  نآ  زا  حالس  نتفرگ  يارب  يوروش  يوس  هب  نیسح  کلم  هجوت 
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.تسا

.تسا هدرک  کمک  نیسح  کلم  میژر  ماکحتسا  هب  يداصتقا  عاضوا  یبسن  دوبهب  ناملراپ و  لیکشت 

نیطسلف شخبیدازآ  نامزاس 

رد نآ  رگید  تیلاعف  عون  ره  ناکما  اذل  هدش  ریگرد  نانبل  یلخاد  نارحب  رد  لماک  روطب  نامزاس  نیا 

.تسا هتفای  شهاک  هقطنم 

يراکشآ فالتخا  زورب  بجوم  هک  دنا  هدومن  ذاختا  نانبل  رد  يا  هناگادج  ياهشور  مادکره  نیطسلف  شخبیدازآ  نامزاس  هیروس و 
.تسا هدیدرگ  فیعضت  تافرع  تیعقوم  هژیوب  نامزاس  نیا  تیعقوم  هجیتن  رد  هدش و  اهنآ  نیب 

ندرا هب  هیروس  یکیدزن  زا  نینچمه  دـشاب و  یم  نارگن  هیروس  ربارب  رد  دوـخ  لـمع  لالقتـسا  نداد  تسد  زا  دروـم  رد  هک  تاـفرع 
روکذـم نامزاس  تیعقوم  هک  تسا  دـقتعم  نیطـسلف  شخبیدازآ  ناـمزاس  هب  یکیدزن  يارب  رـصم  شـشوک  دوجو  اـب  تسا  كاـنمیب 

هیروس اب  قفاوت  مهافت و  هب  یگتسب 

.دراد

يدوعس ناتسبرع 

يروهمج قارع و  اب  روشک  نیا  طباور  داد و  همادا  برع  ناهج  رد  دوخ  ذوفن  شیازفا  يارب  دوخ  ياهـششوک  هب  يدوعـس  ناتـسبرع 
ضاـیر تسایـس  هدـمآرد و  یعمجتـسد  تروصب  روشک  روما  هرادا  لـصیف  گرم  زا  سپ  .تسا  هتفاـی  دوبهب  نمی  قلخ  کـیتارکمد 

.تسا هداد  تسد  زا  ار  دوخ  هتشذگ  تیعطاق 

ینیطسلف طلست  تروص  رد  .دنک  بانتجا  نیطسلف  هلئسم  رد  هژیوب  دوخ  یجراخ  تسایس  رد  دایز  يریگرد  زا  دنک  یم  یعس  ضایر 
یگیاسمه رد  یطارفا  میژر  کی  اب  يدوعس  ناتسبرع  ندرا ، رب  اه 

.دش دهاوخ  هجاوم  نیسح  کلم  لدتعم  میژر  ياجب  دوخ 

داجیا زا  ریغب  نمی  قلخ  کیتارکمد  يروهمج  نامع و  نیب  زرم  رد  فالتخا  دروم  قطانم  رب  طلست  يارب  يدوعس  ناتـسبرع  شـشوک 
هب روشک  نآ  زاین  هجیتن  رد  دنک و  یم  نیمأت  میقتسم  روطب  دنه  سونایقا  هب  ار  ناتسبرع  یـسرتسد  روشک  ود  نیب  فرطیب  هقطنم  کی 

.دش دهاوخ  رتمک  سراف  جیلخ  یئایرد  طوطخ 

نمی یبرع  يروهمج 

یلخاد ياه  تفلاخم  داد و  همادا  دوخ  تیعقوم  میکحت  يارب  دوخ  ياهششوک  هب  يدمحلا  میژر 
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نیا هدوب و  هنسح  نانچمه  يدوعس  ناتسبرع  اب  نمی  طباور  .دش  هتساک  فلاخم  لیابق  زا  يدوعـس  ناتـسبرع  تیامح  هدوب و  دودحم 
نیب رونام  ماجنا  اب  دیشوک  دشخب و  يرتشیب  دوبهب  سراف  جیلخ  ياهنیـشن  خیـش  ندرا و  رـصم و  اب  ار  دوخ  تابـسانم  تسناوت  روشک 

.دروآ تسدب  یماظن  يداصتقا و  ياهکمک  برغ  قرش و  گرزب  ياهتردق 

نمی قلخ  کیتارکمد  يروهمج 

تابث ظفح  هب  قفوم  ور  هنایم  یلع  عیبر  ملاس  وکـسم و  رادـفرط  ههبج  لکریبد  لیعامـسا  حاتفلادـبع  مهاـفت  ببـسب  یلم  ههبج  میژر 
.دیدرگ دوخ 

اب دوخ  کیدزن  تابـسانم  هب  روشک  نآ  اذـهعم  يدوعـس  ناتـسبرع  نمی و  قلخ  کیتارکمد  يروهمج  طباور  ندـش  يداع  دوجو  اـب 
.داد همادا  تسینومک  ياهروشک 

.تسا هتفای  شیازفا  الوگنآ  گـنج  زا  سپ  روشک  نیا  رد  یئاـبوک  ناسانـشراک  دادـعت  هک  تسیکاـح  هلـصاو  ياهـشرازگ  زا  یخرب 
قیقد یسررب  هجوت و  دروم  یتسیاب  اهیئابوک  روضح  شیازفا  نازیم 

.دریگ رارق 

سنوت

رد .دشاب  هتـشاد  قرـش  اب  زین  یطباور  دنک  یم  یعـس  لاح  نیع  رد  یلو  هداد  همادا  برغ  زا  يرادفرط  یتنـس  تسایـس  هب  روشک  نیا 
.دشاب یم  هدیدرگ  زاغآ  یفاذق  فرط  زا  هک  یبیل  اب  هزرابم  ریگرد  روشک  نیا  رضاح  لاح 

ریازجلا

نیب ارحص  هلئسم  لح  رد  بارعا  يرگیجنایم  .تسا  هدوب  ایناپسا  قباس  يارحص  عوضوم  روشک  نیا  یجراخ  تسایس  هلئسم  نیرتمهم 
ود ره  یلو  هدـیدرگ  رادروخرب  ارحـص  هلئـسم  هنیمز  رد  هژیوب  یبیل  تیاـمح  زا  ریازجلا  هچرگا  .تشادـن  يا  هجیتـن  برغم  ریازجلا و 

تسایس هنحص  رد  روشک 

هلیسو هک  ارحص  یبرع  کیتارکمد  يروهمج  .دنا  هتشاد  رارق  اوزنا  رد  بارعالا  نیب  یللملا و  نیب 

یسایس تیامح  زا  تسناوتن  یبیل  ریازجلا و  ياهششوک  دوجو  اب  دوب  هدش  يراذگ  هیاپ  ویراسیلوپ 

.دوش رادروخرب  بارعا 

یبیل

لفاحم ریاس  نایوجـشناد و  بناج  زا  یهجوت  لباق  تفلاخم  یلو  دزاس  مکحتـسم  ار  دوخ  میژر  تیعقوم  هک  هدومن  شـشوک  یفاذـق 
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.دراد دوجو 
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یفاذق نیدموب و  یکیدزن  .دـهد  هعـسوت  ار  دوخ  طباور  یئاقیرفآ  ياهروشک  اب  هدومن  یعـس  یـسایس  تیثیح  بسک  روظنمب  یفاذـق 
طباور تدـم  نیا  رد  .دورب  نیب  زا  یفاذـق  جازملا  نولم  تیـصخش  ببـسب  هدـنیآ  رد  طباور  نیا  تسا  نکمم  تسین و  یتاـبث  ياراد 

.درواین مهارف  ار  یفاذق  یئاضران  تابجوم  هک  دیامن  یم  ششوک  زین  وکسم  تفای و  همادا  یبیل  يوروش و  کیدزن 

برغم

ققحت رد  دناوتن  نسح  کلم  هک  یتروص  رد  یلو  .تسا  هتشاد  روشک  نیا  یهاشداپ  میژر  میکحت  رد  ار  یمهم  شقن  ارحـص  هلئـسم 
.تفای دهاوخ  شیازفا  يو  میژر  اب  تفلاخم  دوش  قفوم  یلم  ياه  هتساوخ 

نادوس

.دیامن بوکرس  ار  فلاخم  رصانع  هک  هدیدرگ  قفوم  تسا و  رادروخرب  شترا  تیامح  زا  نانچمه  يریمن 

نایـشروش هب  یجراخ  ياهتیامح  زا  يریگولج  يداـصتقا و  ياـهکمک  نتفرگ  ساـسا  رب  هدرکن و  يرییغت  نادوس  یجراـخ  تساـیس 
.داد رارق  روشک  نآ  بونج 

ناتسناغفا

ذوفن يداـصتقا  ياـهکمک  تفاـیرد  يارب  برغ  هب  هجوت  نینچمه  دواد و  طـسوت  ارگ  پچ  رـصانع  زا  يدادـعت  يراـنکرب  دوـجو  اـب 
.تسا هعسوت  لاح  رد  روشک  نیا  رد  يوروش 

دنک یم  باجیا  دواد  يرانکرب  ای  يرامیب و  تلعب  روشک  نیا  يربهر  هدنیآ  عضو  ماهبا  نینچمه  ناتـسناغفا و  رد  یـسایس  تابث  مدع 
.دیآ لمعب  روشک  نیا  یلخاد  عاضوا  هب  تبسن  يرتقیقد  یسررب  هک 

تاداهنشیپ

.دیامن یم  میدقت  یسررب  تهج  هدننک  گنهامه  هتیمک  نیمود  لهچ و  هب  ار  ریز  تاداهنشیپ  تاعالطا  هتیمک 

: دنیامن هیهت  ریز  تاکن  لماش  هنایمرواخ  یلک  عاضوا  دروم  رد  یئاهشرازگ  دیاب  هدنیآ  رد  سیورس  هس  ره  فلا - 

.تسینومک ياهروشک  يوروش و  تیلاعف  هب  صاخ  هجوت  اب  هقطنم  رد  اهتردقربا  تیلاعف  لیلحت  هیزجت و  ( 1)

.بارعالا نیب  طباور  ( 2)
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.هنایمرواخ هقطنم  رد  نآ  تارثا  اقیرفآ و  قرش  رد  تالوحت  ( 3)

.دشاب جیاتن  هصالخ  لماش  دیاب  اهشرازگ  هیلک  ب - 

لاسرا هک  هداعلا  قوف  طیارـش  رد  .دوش  یم  دـیکأت  اددـجم  ررقم  دـعوم  رد  هناـگ  هس  ياهـسیورس  ياهـشرازگ  لوصو  تیمها  پ - 
راک يارب  هک  یتدمب  اهسیورس ) زا  کیره  صیخشت  قبط   ) یفاضا زور  کی  هک  دوش  یم  داهنشیپ  دوش  یمن  رـسیم  تاشرازگ  عقومب 

.دوش هتفرگ  رظن  رد  هتیمک  هسلج  لیکشت  زا  لبق  تاشرازگ  هعلاطم  تهج  تاعالطا  هتیمک 

.دریگ رارق  هدافتـسا  دروم  اـه  فارگاراـپ  يراذـگ  هرمن  لوـمعم  متـسیس  هک  دوـش  یم  داهنـشیپ  اهـشرازگ  يراذـگ  هرمن  يارب  ت - 
(1) .دوش یمن  يرازگ  هرامش  اه  هحولرس 

اب نآ  طباور  ندرا و  روشک  یجراخ  تسایـس  یلخاد و  عاضوا  هراـبرد  لاس 1349 ، هب  طوبرم  هبناج ، هس  سـالجا  زا  رگید  شرازگ 
: تسا هدمآ  شرازگ  نیا  رد  .تسا  هیروس  رصم و  قارع ،

ندرا

همدقم - 1

هنیباک و ود  رییغت  ندرا -  یلامش  ياهرهـش  نامع و  رد  ینیطـسلف  ياهنامزاس  یماظتنا و  ياهورین  نایم  هدنکارپ  ياهدروخودز  همادا 
نیرتمهم اهنامزاس  تلود و  نایم  شمارآ  يرارقرب  هنیمز  رد  یئاهدادرارق  داقعنا  لتلا - یفصو  یتسار  تسد  تلود  ندمآ  راک  يور 

یط ندرا  یلخاد  عیاقو 

.تسا هدوب  هتشذگ  هام  هس 

هک دـیدرگ  عیاش  دوب و  زیمآ  طایتحا  قارع  اب  ندرا  طـباور  هناتـسودریغ و  ناـنچمه  هیروس  اـب  ندرا  طـباور  یجراـخ  روما  هنیمز  رد 
.دنا هدرک  كرت  ار  روشک  نیا  كاخ  یقارع  ياهورین  زا  يدادعت 

یلخاد عاضوا  - 2

میژر تیعقوم  فلا - 

نیب یبرع  لود  ناربـهر  يرگیجناـیم  اـب  خـیرات 2/8/1349  رد  هـک  نآ  همیمــض  و 21/7/1349 و  خروم 5/7/49  ياـه  هماـنتقفاوم 
لود ناربهر  رظن  دروم  هک  ار  یتابث  حلـص و  لـماک  روطب  تسا  هتـسناوتن  زونه  دیـسر  ءاـضماب  ندرا  تلود  ینیطـسلف و  ياـهنامزاس 

.دنادرگزاب ندرا  هب  هدوب  حلص  هتیمک  وضع 

.تسا هتشاد  همادا  ینیطسلف  ياهنامزاس  شترا و  نایم  یلامش  ياهرهش  فارطا  رد  نامع و  رد  هدنکارپ  ياهدروخرب  عوقو 
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.يرس يدنب  هقبط  اب  خیرات ، هرامش و  نودب  كاواس ، شرازگ  - . 1
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یم اهنآ  یئارجا  تنامـض  ندوب  فیعـض  تقیقح  رد  هدـقعنم  ياه  همانتقفاوم  داومب  ینیطـسلف  ياهنامزاس  یهجوت  مک  للع  زا  یکی 
تروص رد  هک  هدش  هراشا  یلصا  همانتقفاوم  رد  هک  ینعم  نیاب  دشاب 

یعمجتسد تامیمصت  ذاختا  اب  یطاخ  فرط  تازاجم  هب  تبسن  یبرع  ياهروشک  نیفرط ، زا  کیره  بناج  زا  همانتقفاوم  داوم  ضقن 
تقیقح رد  دیدهت  نیا  زیت  هبل  هکیلاح  رد  درک  دنهاوخ  مادقا 

طباور تاررقم و  عبات  هک  ینیطـسلف  ياهنامزاس  هن  دـشاب  یم  یبرع  ياهروشک  اب  یمـسر  طـباور  ياراد  هک  تسا  ندرا  هجوتم  اـهنت 
میژر تیمکاح  قح  هک  تسا  يدراوم  لماش  دادرارق  نیا  داوم  لـماک  يارجا  رگید  فرط  زا  .دنتـسین  یبرع  ياـهروشک  اـب  یـصاخ 

زا دزاس و  یم  دودحم  ار  ندرا 

رد یکیرچ  ياـههاگیاپ  تیدوجوم  یئاسانـش  تلود -  زارطمه  یحطـس  رد  اـهنامزاس  يربـهر  هاگتـسد  یئاسانـش  دراوـم  نیا  هلمج 
يزکرم هتیمک  یلـصا  رقم  ناونعب  نامع  یئاسانـش  اهرهـش و  ریاـس  ناـمع و  رد  اـهنامزاس  فرط  زا  يرتاـفد  سیـسأت  ندرا -  لاـمش 

نودب راشتنا  ینیطسلف  ياهنامزاس 

یلخاد روما  هب  طوبرم  لئاسم  رد  یبرع  لود  زا  یضعب  تلاخد  هرخالاب  حتفلا و  همانزور  روسناس 

شترا ناهدـنامرف  هدوب و  روشک  نآ  یماـظن  تاـماقم  یندرا و  ياهتیـصخش  تینابـصع  یئاـضران و  بجوم  هک  درب  ماـن  ناوت  یم  ار 
ياهرهش تختیاپ و  زا  یمهم  تمـسق  مادهنا  تمیقب  هک  ریخا  هزور  یلخاد 9  گنج  رد  ار  دوخ  یبسن  يزوریپ  دنتـسین  رـضاح  انطاب 

زا یگداسب  هدمآ  تسدب  یلامش 

.دنهدب تسد 

تارودـقم و زیهجت  یگداـمآ و  نمـض  دـننک  یم  یعـس  مصاـختم  نیفرط  زا  کـیره  دوجوم  عضو  اـب  رـضاح  لاـح  رد  یلک  روـطب 
فرط یناهگان  تامادقا  لباقم  رد  هدنیآ  رد  ات  دنناشوپب  لمع  هماج  دـشاب  یم  اهنآ  عفن  هب  هک  همانتقفاوم  زا  يداوم  هب  دوخ  ياهورین 

(1) .دنوشن ریگلفاغ  رگید 

هنیباک تیعقوم  ب - 

لیکشت هزور  گنج 9  یط  رد  يو  یگنج  هنیباک  دواددمحم و  پیترس  يریگ  هرانک  زا  سپ  ارارطضا  هک  نافوط  دمحا  للحم  هنیباک 
هب یسایس  تامدخ  لوط  رد  ار  دوخ  يرادافو  هک  يرصنع  لتلا  یفـصو  تفر و  رانک  رد 6/8/1349  نیسح  کلم  نامرف  هب  هدیدرگ 

نینچ ندـمآ  راـک  يور  .دـش  هنیباـک  لیکـشت  رومأـم  دـشاب  یم  یتسار  تسد  رکتبم و  عطاـق -  يدرف  هدومن و  تباـث  نیـسح  کـلم 
هب هجوت  اب  يرصنع 

212 ص :

یهاشداپ تموکح  لاس 1970م ، ربماتپـس  هدـفه  رد  .تسا  هدـش  هیهت  هایـس » ربماتپـس   » هب فورعم  هثداـح  زا  دـعب  شرازگ  نیا  - . 1
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زا یبرع  ياه  تلود  یضعب  نینوخ ، يریگرد  نیا  رد  .دیشک  نوخ  كاخ و  هب  روشک  نیا  رد  ار  ینیطـسلف  رفن  نارازه  نیـسح  کلم 
ندرا شترا  طسوت  نیطسلف  مدرم  راتـشک  زا  ...و ، یهاشنهاش  ناریا  لثم  هتـسباو  ياه  میژر  اما  دندروآ ؛ لمع  هب  تیامح  ناینیطـسلف 

.دندرک موکحم  ار  اه  ینیطسلف  يرادبناج و 
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زا یکاح  دشاب  یم  یلخاد  عاضوا  رب  کلم  طلست  هناشن  ارهاظ  هکنیا  نمـض  ینیطـسلف  ياهنامزاس  تیلاعف  اب  تفلاخم  هب  يو  راهتـشا 
اهینیطسلف و یبلط  نوزفا  لابق  رد  یگداتسیاب  ناشیا  میمصت 

ياـهنامزاس ینطاـب  لوبق  دروم  دـناوتن  يا  هنیباـک  نینچ  دور  یم  راـظتنا  تاـهج  نیمه  يور  .تسا  روشک  رب  تیمکاـح  قح  لاـمعا 
دنشاب و یم  یلم  هنیباک  کی  ندمآ  راک  يور  ناهاوخ  هک  ینیطسلف 

.دریگ رارق  برع  یطارفا  لود  ناربهر  نینچمه 

یلاغـشا ياهنیمزرـس  ندرک  دازآ  هار  رد  اهینیطـسلف  اب  هدـقعنم  ياه  همانتقفاوم  يارجا  نمـض  هک  تسا  هدـش  فظوم  دـیدج  هنیباـک 
میمرت ار  اهیبارخ  دشخب - ققحت  روشک  رد  ار  یلم  تدحو  دنک - تیلاعف 

.دنک هیفصت  قیالان  رصنع و  تسس  دارفا  زا  ار  یتلود  تارادا  تیوقت و  ار  شترا  دنک -

یجراخ تسایس  - 3

هیروس اب  طباور  فلا - 

تـسد زا  هیروس و  یهرز  پیت  مادـهنا  ندرا و  یلخاد  گنج  رد  هیروس  تکرـش  هب  هجوت  اب  هیروس  ندرا و  هناتـسودریغ  طـباور  رد 
.تسا هدیدرگن  لصاح  يرییغت  کنات  يدادعت  نداد 

تاماقم .دـنداد  همادا  قشمد  زا  ینیطـسلف  ياهنامزاس  یئویدار  ياه  همانرب  قیرط  زا  ار  دوخ  دـیدش  تاغیلبت  اـهیروس  تدـم  نیا  یط 
نیا هکلب  دنسرب  دوخ  فادها  هب  دنا  هتـسناوتن  اهنت  هن  ندرا  هزور  گنج 9  عیاقو  رد  یماظن  تلاخد  اـب  هک  تباـب  نیا  زا  هیروس  یثعب 

تافالتخا زورب  بجوم  رما 

نایم هک  یئاهدادرارق  هب  هجوت  نودب  هدوب و  ینابصع  تخس  هدش  روشک  نآ  میژر  لزلزت  هیروس و  همکاح  تئیه  لخاد  رد  يدیدش 
هب زونه  هدش  ءاضما  ندرا  تلود  ینیطسلف و  ياهنامزاس 

شترا ًالباقتم  دنهد و  یم  همادا  روشک  ود  ياهزرم  رد  ندرا  میژر  هیلع  دوخ  تاکیرحت  تاغیلبت و 

هیروس و زرم  اب  ار  یلامش  ياهرهـش  میقم  ياه  ینیطـسلف  طباور  هیروس  ندرا  يزرم  طخ  لوط  رد  يورـشیپ  اب  دراد  یعـس  زین  ندرا 
یم راظتنا  .دشخب  همتاخ  ندرا  رد  هیروس  يرگلالخا  هب  قیرط  نیا  هب  عطق و  دنا  هدش  زکرمتم  يزرم  راون  رد  هک  روشک  نآ  ياهورین 

ظفاح ندمآ  راک  يور  اب  دور 

رد يدـح  ات  روشک  ود  هنامـصخ  طباور  هدـش  لاسرا  يو  يارب  ندرا  تلود  بناج  زا  هک  یناـبیتشپ  کـیربت  ماـیپ  هیروس و  رد  دـسا 
.ددرگ لیدعت  هدنیآ 

قارع اب  طباور  ب - 
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ندرا رد  یقارع  ياهورین  رارقتسا  همادا  زا  هکنآ  نمـض  نیـسح  کلم  دوب  زیمآ  طایتحا  تدم  نیا  رد  قارع  اب  یندرا  تاماقم  طباور 
شترا نیب  يرگید  دروخرب  رگا  هک  تسین  نئمطم  هدوب و  نارگن 
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ار قارع  ياهورین  جورخ  احیرـص  هک  نیا  زا  کلاذـعم  دـننکن  تلاخد  یقارع  ياهورین  زین  راب  نیا  دـهد  خر  ینیطـسلف  ياهنامزاس  و 
تلودـب میقتـسمریغ  تسا  هدرک  یعـس  يراددوخ و  لمع  نیا  زا  نونکات  تساوخرد  نیا  ياـه  لـمعلا  سکع  زا  میب  تلعب  دـهاوخب 

ای هدومن و  كرت  ار  ندرا  كاخ  روشک  نآ  ياهورین  یتسیاـب  هدـش  لـحنم  قرـش  ههبج  یهدـنامرف  هک  نونکا  دـیامن ].[ میهفت  قارع 
تحت

.دنریگ رارق  نیسح  کلم  یهدنامرف 

رصم اب  طباور  پ - 

ار تاداس ] میژر   ] رـصم دیدج  نارادـمامز  تین  نسح  هجوت و  هک  تسا  هدرک  شـشوک  نیـسح  کلم  رـصان ]،[ تشذـگرد  لابندـب 
یسلبان نامیلس  هک  یندرا  تئیه  کی  لتلا  یفصو  دیدج  هنیباک  لیکشت  زا  روظنم  نیدب  دیامن و  ظفح  ندرا  هب  تبسن  هتـشذگ  دننام 

رـصم دـیدج  نارادـمامز  اب  ات  دـش  هرهاق  مزاع  دنتـشاد  تیوضع  نآ  رد  روشک ) قبـسا  ریزو   ) زئافلا فکاـع  و  قبـسا ) ریزو  تسخن  )
روشک ود  طباور  فرطرب و  دندوب  هدرک  زاربا  ندرا  دیدج  تلود  فادها  هب  تبسن  يرصم  تاماقم  هک  ار  ینظءوس  هدرک و  هرکاذم 

تیرومأم ماجنا  رد  يدح  ات  تئیه  نیا  .دنیامن  ظفح  هتشذگ  دننام  ار 

تسا هدیدرگ  دوهشم  رصم  دیدج  همکاح  تئیه  اب  ندرا  طباور  رد  يدوبهب  راثآ  هدش و  قفوم  دوخ 

يدوبهب روشک  ود  طباور  رد  ددرگ  یلمع  کیدزن  هدـنیآ  رد  تسا  رارق  هک  رـصم  هب  نیـسح  کـلم  ترفاـسم  رد  دور  یم  راـظتنا  و 
.ددرگ لصاح  يرتشیب 

هیروس ندرا و  طباور 

هنحـص زا  نیعز ) فسوی   ) ندرا رد  هیروس  یماظن  تلاخد  یلـصا  لماع  ندش  جراخ  هیروس و  رد  دیدج  تموکح  ندمآ  راک  يور 
.ددرگ لصاح  یلیدعت  هیروس  ندرا و  هناتسودریغ  طباور  رد  هک  دش  ثعاب  روشک  نآ  یسایس 

ار روشک  ود  يراکمه  هداتسرف  دسا  ظفاح  لارنژ  يارب  هیروس  ریخا  ياتدوک  زا  سپ  هک  یکیربت  یط  نیـسح  کلم  هکنآ  هب  هجوت  اب 
لیکـشت لاح  رد  نویـساردف  رداک  رد  هیروس  اب  يراکمه  ياضاقت  ندرا  تلود  سپـس  راتـساوخ و  برع  ناهج  هب  ـالتبم  لـئاسم  رد 

ار هیروس  یبیل و  نادوس -  رصم -

تالمح نونکا  مه  زا  هکنیاامک  دور  دوبهب  هب  ور  روشک  ود  طباور  دور  یم  راظتنا  تسا  هدومن 

زکرمتم ندرا  زرم  کیدزن  هک  هیروس  ياهورین  دور  یم  لامتحا  هدش و  عطق  ندرا  هب  هیروس  یتاغیلبت 

.دننک ینیشن  بقع  لحم  نآ  زا  دنا  هدش 

يرابجا تروص  هب  هک  ینیطسلف  ياهنامزاس  زا  تیامح  رب  ینبم  هیروس  یشم  طخ  هب  هجوت  اب  هتبلا 
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روشک ود  نایم  کیدزن  هدنیآ  رد  يا  هنامیمص  طباور  هک  تشاد  راظتنا  دیابن  تسا  هدمآرد  یلیمحت  و 

ببـس رگیدـکی  اب  اهروشک  نیا  یلمع  يراکمه  هدـش و  هتفریذـپ  زین  ندرا  لیکـشت  لاح  رد  نویـساردف  رد  هکنآ  رگم  ددرگ  رارقرب 
ندرا میژر  اب  برع  یبالقنا  ياـهروشک  یلوصا  تاـفالتخا  هب  هجوت  اـب  دورب و  داـی  زا  هتـشذگ  ياـه  ینمـشد  تاـفالتخا و  هک  دوش 

(1) .دسر یم  رظن  هب  دیعب  نویساردف  نیا  رد  ندرا  یلمع  ندش  هتفریذپ 

طباور و  یجراخ ، تسایـس  یلخاد ، عاضوا  شرازگ  نیا  رد  .تسا  هدش  هیهت  يرگید  هباشم  شرازگ  زین  تیوک  روشک  اب  طابترا  رد 
: تسا هتفرگ  رارق  یسررب  دروم  یبرع  ياهروشک  یضعب  ینیطسلف و  ياه  هورگ  اب  اه  یتیوک 

تیوک

همدقم - 1

نآ یلخاد  تسایس  رهاظم  نیرتمهم  مدرم  یئاضران  لماوع  ندرب  نیب  زا  يارب  شالت  یپچ و  تسد  ياهتیلاعف  اب  تیوک  تلود  هزرابم 
داد و همادا  نانچمه  ار  برع  ناهج  رد  رثؤم  ياهبطق  نیب  هنزاوم  تیاعر  لصا  تلود  یجراـخ  تسایـس  هنیمز  رد  .تسا  هدوب  روشک 

.دهد رارق  يرادرب  هرهب  دروم  یجراخ  رتمکحم  تیعقوم  ندروآ  تسدب  يارب  يا  هلیسو  ار  یلخاد  تاحالصا  دراد  دصق 

یلخاد عاضوا  - 2

زرط مکاح و  نادـناخ  يراصحنا  تردـق  زا  مدرم  یئاضران  نارگراک و  نایوجـشناد و  نایم  رد  هژیوب  یپچ  تسد  ياهتیلاعف  شیازفا 
داجیا میژر  يارب  یمهم  یتینما  تالکشم  یتلود  ياهنامزاس  راک 

اریز تسا  يرثؤم  شور  کی  نیا  دوش و  یم  ماجنا  ینیطـسلف  ياهنامزاس  شـشوپ  رد  رتشیب  یپچ  تسد  رـصانع  تیلاعف  .تسا  هدرک 
تلود تسا ، هتخاس  مهارف  یتیلاعف  نینچ  يارب  ار  يرتبسانم  هنیمز  تیوک  رد  اهینیطسلف  زا  یهجوت  لباق  دادعت  دوجو  هکنیا  رب  هوالع 

رد  ) یپچ تسد  ياـهتیلاعف  لـیبق  نیا  ندرک  یثـنخ  رد  دراد  ینیطـسلف  تمواـقم  شبنج  هب  تبـسن  هک  يدـعاسم  شور  تلعب  تیوک 
ناشن اهتیلاعف  نیا  هب  تبسن  يداح  لمعلا  سکع  هچنانچ  تسا و  هدومن  دودحم  ار  دوخ  لمع  يدازآ  ینیطسلف ) ياهنامزاس  شـشوپ 

مهتم ینیطسلف  تمواقم  شبنج  اب  تفلاخم  هب  دهد 

.دیدرگ دهاوخ  فیعضت  برع  ناهج  رد  لخاد و  رد  نآ  تیعقوم  هجیتن  رد  هدش و 
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تـسد رـصانع  ندرک  بوکرـس  روظنمب  ار  عطاق  مادقا  کی  تردق  یلعف  میژر  زا  مدرم  یمومع  یئاضران  هک  تسنیا  هدـمع  لکـشم 
.دش دهاوخ  رجنم  ذوفن  رتشیب  شهاک  هب  یعضو  نینچ  اریز  تسا  هدومن  بلس  تلود  زا  یپچ 

قطن رد  نآ  یـساسا  طوطخ  هک  دـنک  باختنا  دوجوم  ياهتیعقاو  اب  بسانتم  یـشور  هک  تشاد  نآ  رب  ار  تلود  ـالاب  لـماوع  عومجم 
یلخاد عاضوا  تموکح و  زرط  زا  ینمض  ای  راکشآ  روطب  قطن  نیا  رد  دنچره  .دش  نایب  ریزو  تسخن  دهعیلو و  نئوژ 70  خروم 24 

دـهعیلو و یحالـصا  ياـه  هدـعو  ماـجنا  یلو  تسا  مدرم  رظن  زا  يرایـسب  هدـننک  سکعنم  تهج  نیا  زا  قطن  هدـش و  داـقتنا  تیوـک 
بیکرت و  هیوناژ 71 )  ) هدنیآ تاباختنا  يارجا  هوحن  رد  یساسا  تارییغت  داجیا  مزلتـسم  رما  نیا  اریز  تسین  یناسآ  راک  ریزو  تسخن 

.دشاب یم  هنیباک  رصانع 

رگید فرط  زا  دنـشاب و  هتـشاد  يرثؤم  شقن  ناگدـنیامن  باختنا  رد  ناناوج  هژیوب  مدرم  هک  تسنآ  زا  عناـم  یلعف  یتاـباختنا  نیناوق 
ددرگ و لیکشت  یقیالان  رصانع  زا  هراومه  سلجم  تیرثکا  دوش  یم  ثعاب  هک  دراد  رارق  ینیئاپ  حطس  نانچنآ  رد  یگدنیامن  طیارش 

يدودعم لمع  تردق  هجیتن  رد 

.دریگ رارق  تیرثکا  ذوفن  عاعشلا  تحت  دندرگ  باختنا  ًالامتحا  هک  ورشیپ  بلط و  حالصا  رصانع  زا 

، تسا تلود  رد  تکرـش  يارب  لدتعم  نیفلاخم  تقفاوم  بلج  ریزو  تسخن  دـهعیلو و  یحالـصا  همانرب  ياهفدـه  نیرتمهم  زا  یکی 
يرصانع نینچ  نکیل  .تسا  یتاحالـصا  هنوگره  ماجنا  یـساسا  طرـش  تلود  یئارجا  هاگتـسد  رد  بلط  حالـصا  رـصانع  دوجو  اریز 

.دنیوج تکرش  هنیباک  رد  تموکح  متسیس  رد  یقیمع  ياهینوگرگد  داجیا  نودب  دنتسین  رضاح 

زا همکاح  تئیه  ینیشن  بقع  مزلتسم  تلود  یحالصا  همانرب  يارجا  هکنیا  الاب و  بتارم  هب  هجوت  اب 

ماجنا هک  هچنآ  دوش و  ارجا  تلود  یحالصا  ياه  هدعو  دسر  یمن  رظنب  دشاب ، یم  اهنآ  نداد  تسد  زا  دوخ و  تردق  عضاوم  یخرب 
.دوب دهاوخ  دراد ) يا  هدمع  فعض  طاقن  دوخ  هک   ) یلعف نادناخ  رثؤم  تموکح  همادا  تایضتقم  بوچراهچ  رد  دش  دهاوخ 

رهظم نیرتمهم  .تسا  هدرک  داجیا  تاحالـصا  ماجنا  رد  تلود  يارب  يدـهعت  هک  تسنآ  ریزو  تسخن  دـهعیلو و  قطن  ریثأـت  لقادـح 
اریز .دش  دهاوخ  ذاختا  هدـنیآ  تاباختنا  يدازآ  نیمأت  يارب  هک  تسا  یـشور  دوخ ، یحالـصا  همانرب  يارجا  رد  تلود  ندوب  يدـج 

یگتسباو رظن  زا  یلعف  سلجم 

فرط زا  دزاس و  مهارف  ار  نآ  يارجا  تابجوم  كرد و  یبوخب  ار  تلود  یحالـصا  همانرب  تسین  رداق  نآ  ءاـضعا  يرکف  یتاـقبط و 
هک تسا  یطرش  نیرتمهم  دازآ  روطب  تاباختنا  يارجا  رگید 
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.دنا هدش  لئاق  تلود  اب  يراکمه  يارب  ذوفناب  لدتعم و  نیفلاخم 

یجراخ تسایس  - 3

ناهج ور  هنایم  یطارفا و  ياهتردق  اب  دوخ  طباور  رد  هنزاوم  ظفح  زا  ترابع  هک  تلود  یلـصا  یـشم  طخ  یـسررب ، تحت  تدم  رد 
.تسا هدش  یلجتم  یبوخب  نآ  رد  تیوک  یسایس  شور  هک  تسیا  هنحص  سراف  جیلخ  هقطنم  دش و  لابند  نانچمه  دشاب  یم  برع 

نآ یلعف  میژر  هکنآ  هژیوب  تسا  هدوب  نیبدب  قارع  ياهتیلاعف  اهفده و  هب  تبسن  هراومه  روشک  نیا 

رد یثعب  ياـهتیلاعف  شرتسگ  تیوقت و  هب  روظنم  نیا  يارب  دـنک و  یم  لاـبند  ناـنچمه  ار  قارع  هب  تیوک  قاـحلا  فدـه  زین  روشک 
ار مکاح  میژر  نتخادنارب  تابجوم  هلیسونیدب  ات  دزادرپ  یم  تیوک 

زا یعافد  نامیپ  لیکشت  دروم  رد  قارع  يداهنشیپ  حرط  اب  تلود  تفلاخم  زا  هتشذگ  .دزاس  مهارف 

زا باـنتجا  نآ  یلـصا  فدـه  هتـشاد و  قارع  هب  تبـسن  يا  هناـطاتحم  شور  هشیمه  تیوک  سراـف ، جـیلخ  هقطنم  برع  ياـهروشک 
برع عفنیذ  روشک  چـیه  دوب  نئمطم  هک  درک  تفلاخم  قارع  حرط  اب  لـیلد  نیاـب  تیوک  .تسا  هدوب  روشک  نیا  اـب  یعطاـق  دروخرب 
روشک نآ  یجراخ  تسایس  ساسا  قارع  اب  یعافد  نامیپ  کی  رد  تیوک  تکرـش  رگید  يوس  زا  دش و  دهاوخن  نآ  لوبق  هب  رـضاح 

.تخاس یم  نوگرگد  یلکب  ار 

ناتـسبرع اب  تیوک  فالتخا  دراوم  نیرتمهم  سراف  جـیلخ  تاراـما  رد  ذوفن  يارب  روشک  نآ  شـالت  قارع و  دروم  رد  تیوک  شور 
هنوگره اذل  درادهگن و  رود  سراف  جیلخ  تسایس  هنحـص  زا  ار  قارع  هکتـسنآ  يدوعـس  ناتـسبرع  هدمع  فده  اریز  .تسا  يدوعس 

دروم رد  تیوک  داهنشیپ  لیلد  نیمه  هب  .دنک  یم  یقلت  ینیبدب  اب  دیآ  دیدپ  قارع  هب  تبسن  تیوک  شور  رد  هک  ار  یلادتعا 

هناشن داهنشیپ  نیا  هک  دوب  دقتعم  اریز  درک  در  قارع  تکرش  اب  ار  يا  هبناج  هس  سنارفنک  لیکشت 

.تسا هقطنم  تسایس  رد  رثؤم  لماع  کی  ناونعب  قارع  ندش  دراو  يارب  یهار  تیوک و  تمیمص  مدع 

هنوگچیه هک  تسا  یلحم  تردـق  اـهنت  اریز  تسا  رادروخرب  سراـف  جـیلخ  تاراـما  رد  ذوفن  يارب  یبوخ  رایـسب  تیعقوم  زا  تیوـک 
تاراما اب  يداصتقا  یگنهرف و  یـسایس -  طباور  طسب  يارب  نآ  شالت  لیلد  نیمه  هب  درادـن و  اهنآ  اـب  یـسایس  اـی  یـضرا  فـالتخا 

روشک نیا  اریز  تسا  يدوعـس  ناتـسبرع  تیوک و  نیب  يرگید  فـالتخا  دروم  دوخ  طـباور  نیا  هعـسوت  .تسا  هدوـب  زیمآ  تیقفوـم 
ار تاراما 

لامعا نمض  سیلگنا ، ياهورین  جورخ  زا  سپ  دراد  دصق  دناد و  یم  دوخ  یعیبط  ذوفن  هقطنم 
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ذوفن اب  يدروخرب  دروم  نیا  رد  هک  تسا  یعیبط  دزاس و  رقتـسم  تاراـما  رد  ار  دوخ  ذوفن  یمیرب  دـننام  یقطاـنم  رب  دوخ  تیمکاـح 
.تشاد دهاوخ  تیوک  يوق 

هجوت اب  اریز  داد  رارق  یساسح  عضو  رد  ار  تیوک  سراف  جیلخ  زا  یماظن  جورخ  هب  تبسن  ناتسلگنا  تسایس  رد  رظن  دیدجت  لامتحا 
تیوک دنک ، یم  دیدهت  ار  نآ  قارع  بناج  زا  هکیتارطخ  هب 

یئزج تروصب  یتح   ) ناتـسلگنا یماظن  روضح  همادا  زا  اذـل  دـشاب و  رادروخرب  یناهج  تردـق  کی  یلمع  ینابیتشپ  زا  تسا  لـیام 
ياهتردق ریاس  تفلاخم  هب  هجوت  اب  نکیل  .دیامن  یم  لابقتسا  نآ )

رب ار  دوخ  هدش  مالعا  تسایس  ریزگان  برع  ناهج  رد  یمومع  راکفا  تیاعر  موزل  سیلگنا و  راک  هظفاحم  تلود  تسایس  اب  یلحاس 
.تسا هتخاس  راوتسا  سیلگنا  ياهورین  جورخ  موزل  يانبم 

یگتـسبمه هکنآ  اب  .دوش  یلجتم  رگید  راب  نآ  یجراخ  تسایـس  رد  تیوک  یلخاد  عاـضوا  ریثأـت  هک  دـش  ثعاـب  ندرا  ریخا  نارحب 
تیوک و هعماج  رد  اهینیطسلف  ذوفن  ریثأت  تحت  کلاذعم و  یقطنم ، ریذپان و  بانتجا  تسیرما  ندرا  ور  هنایم  میژر  اب  تیوک  یسایس 

یسایس يرادرب  هرهب  هب  هجوت  اب 

بیترت نیا  هب  تخاس و  فقوتم  اتقوم  ندرا  هب  ار  دوخ  یلام  ياهکمک  تیوک  دـیامن  یم  برع  ناـهج  رد  عوضوم  نیا  زا  تلود  هک 
(1) .تفرگ رارق  ینیطسلف  ياهنامزاس  فص  رد 

هجیتن - 4

عـضو زا  میژر  هک  دومن  یم  باجیا  هنزاوم  تسایـس  زیمآ  تیقفوم  همادا  برع و  ناهج  رد  دوخ  تیعقوم  ظفح  يارب  تیوک  شـالت 
تلود یحالصا  همانرب  اذل  دوش و  رادروخرب  یمکحتسم  یلخاد 

ققحت ناـکما  دوـش  مهارف  هماـنرب  نیا  تیقفوـم  يارب  مزـال  طیارـش  هچناـنچ  .درک  یقلت  هار  نیا  رد  ماـگ  نیلوا  ناوـنعب  ناوـت  یم  ار 
دوجوب هنایمرواخ  هقطنم  رد  اهتردق  هنزاوم  بیکرت و  رد  رصان  گرم  هک  یلالتخا  نکیل  .تشاد  دهاوخ  دوجو  نآ  کیدزن  ياهفده 

رد نآ  ریثأت  ًالآم  رصم و  یشم  طخ  هکنیا  هب  هجوت  اب  .تشاد  دهاوخ  تیوک  هدنیآ  یجراخ  یلخاد و  تسایـس  رد  یمهم  ریثأت  دروآ 
ناهج

(2) .تسین ریذپ  ناکما  ًالعف  رود  اتبسن  هدنیآ  رد  تیوک  یلک  یسایس  شور  ینیب  شیپ  تسا  هدشن  نشور  زونه  برع 

هدحتم تاراما  هب  طوبرم  لیاسم  یجراخ و  طباور  یلخاد ، عاضوا  هرابرد  رگید  شرازگ 
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.درک تیامح  ناینیطسلف 
.يرس يدنب  هقبط  اب  تسا ؛ هدش  نیودت  هیهت و  لاس 1349  هام  نمهب  رد  ارهاظ  شرازگ  نیا  هرامش ، نودب  كاواس ، شرازگ  - . 2
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نیا زا  اه  یـسیلگنا  جورخ  هب  تبـسن  یبرع ، تاراما  رد  فلاخم  ياه  هورگ  تیلاعف  زا  ینارگن  زاربا  اـب  شرازگ  نیا  رد  .تسا  یبرع 
ناـنواعم سنارفنک  هناـگ و  هس  ياروـش  یتالیکـشت  نورد  تاـعوضوم  هب  شرازگ ، همتاـخ  رد  .تسا  هدـش  یتحاراـن  راـهظا  قطاـنم 

: تسا هدش  هراشا  لیئارسا  هیکرت و  ناریا ، یتاعالطا  ياه  سیورس 

سراف جیلخ  تاراما 

همدقم - 1

هدوب هقطنم  نیا  یلخاد  لئاسم  هدـمع  زادـنارب  ياههورگ  تیلاعف  زا  یـشان  تارطخ  هیداحتا و  لیکـشت  يارب  تاراما  شالت  تسکش 
نینچمه سراف و  جیلخ  رد  روشک  نیا  یماظن  ياهورین  ندنام  لامتحا  ناتسلگنا و  رد  تلود  رییغت  یجراخ  تسایـس  هنیمز  رد  .تسا 

.دوب هجوت  دروم  عفنیذ  ياهروشک  يذوفن  ياهتیلاعف 

یلخاد عاضوا  - 2

تاراما هیداحتا  فلا - 

اب  ] ار هیداحتا  لیکشت  رما  تفرشیپ  هب  طوبرم  لئاسم  تاراما  هیداحتا  یلاعیاروش  سراف و  جیلخ  تاراما  ماکح  باون  هیـسالجا  جیاتن 
یلمع يدازآ  نکیل  درب  نیب  زا  ار  هیداحتا  داجیا  مهم  عناوم  زا  یکی  نیرحب  هلئـسم  لح  هکنآ  اب  .تخاـس  وربور  يداـیز  تالکـشم  [

لیصحت روظنمب  دوخ  یگنهرف  یعامتجا و  رترب  تیعقوم  زا  يرادرب  هرهب  ددص  رد  هک  داد  ناکما  نآ  هب  دروآ  تسدب  نیرحب  هک 

اب تاراما  ریاس  تفلاخم  هب  هجوت  اب  .تخاس  هجاوم  تسب  نب  اـب  ار  هیداـحتا  هار  نیا  زا  دـیآرب و  هیداـحتا  بوچراـهچ  رد  یتازاـیتما 
نآ لـح  هار  اـهنت  تسا  نیرحب  شور  هب  طوبرم  هکیئاـجنآ  اـت  هک  تسا  هجاوم  یلکـشم  اـب  نونکا  مه  هیداـحتا  نیرحب ، ياهتـساوخ 

.دشاب یم  نیرحب  لالقتسا  رطق و  هناگتفه و  تاراما  زا  يا ] ] هیداحتا لیکشت 

يرورـض نآ  يربهر  نتفرگ  تسدـب  هیداحتا و  رتدوز  هچره  لیکـشت  تسا  هجاوم  يدوعـس  ناتـسبرع  دـیدهت  اـب  هک  یبظوبا  رظن  زا 
داجیا دروم  رد  ار  دوخ  حرط  دومن  شالت  اذل  .دناد  یم  مزال  تاراما  زا  يا  هعومجم  ره  تکرـش  اب  ار  نآ  داجیا  ظاحل  نیدب  تسا و 

یم فیعضت  ار  رطق  یبد و  عقوم  حرط  نیا  هک  یئاجنآ  زا  .دنک  ارجا  نآ  اب  رطق  نیرحب و  داحتا  هناگتفه و  تاراما  زا  يدحتم  روشک 
دومن

اهنت هیداحتا  لیکشت  هار  رد  هدمع  لکشم  .دوش  قفوم  نآ  يارجا  رد  تسناوتن  یبظوبا  دوب  ناتسلگنا  شور  فالخرب  نآ  زا  رتمهم  و 
یبلط لالقتسا  هکلب  تسین  رتگرزب  تاراما  یئوج  طلست  هلئسم 
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.تسا هتخاس  نکممریغ  یلعف  تیعقوم  رد  زین  ار  يرگید  بسانم  ياهحرط  يارجا  ناکما  همیخلا  سأر  هژیوب  رتکچوک  تاراما 

یبـظوبا و يزرم  فـالتخا  لـح  دـننام   ) مزـال یـسایس  طیارـش  هیداـحتا و  لیکـشت  هوحن  دروـم  رد  تاراـما  فـالتخا  زا  رظن  فرص 
نییعت مدع  ناتسلگنا و  رد  تلود  رییغت  رما ، نیا  يارب  يدوعس ) ناتسبرع 

ندش نشور  روظنمب  تاراما  رد  يراظتنا  تلاح  سراف  جیلخ  زا  یماظن  جورخ  هوحن  نوماریپ  دیدج  تلود  هدـنیآ  یـشم  طخ  یعطق 
دیدشت هب  هکنآ  نمض  رما  نیا  هک  تسا  هدومن  داجیا  الاب  لئاسم 

.دشاب یم  هیداحتا  هب  طوبرم  لئاسم  لح  تهج  رد  يرثؤم  شالت  زا  عنام  دنک  یم  کمک  تاراما  نیب  تافالتخا 

زادنارب ياههورگ  تیلاعف  ب - 

زا يا  هعومجم  .تفای  شیازفا  یـسایس  یعامتجا و  دـعاسم  ياـه  هنیمز  ریثأـت  تحت  سراـف  جـیلخ  تاراـما  رد  يزادـنارب  ياـهتیلاعف 
زادنارب ياههورگ  تیقفوم  رگیدکی و  اب  کچوک  یـسایس  ياههورگ  فالتئا  یبونج -  نمی  قارع و  يذوفن  ياهتیلاعف  دننام  لماوع 

.تسا هدوب  رثؤم  یعضو  نینچ  داجیا  رد  تاراما  لخاد  هب  دوخ  ذوفن  طسب  رد  نامع 

مادـقا هب  تسد  دوـخ  یگداـمآ  لـیمکت  هقطنم و  زا  سیلگنا  یماـظن  جورخ  اـت  ًـالعف و  هک  تـسنآ  یلک  روـطب  اـههورگ  نـیا  شور 
ياهنامزاس رد  ذوفن  فرص  ار  دوخ  شالت  هکلب  دننزن  يداح  يزادنارب 

نآ رصانع  زا  يا  هدع  يریگتسد  نیرحب و  رد  زادنارب  یماظن  نامزاس  کی  فشک  هب  هجوت  اب  .دنیامن  مدرم  فلتخم  تاقبط  یماظن و 
یتظافح تامادقا  هیلک  مغریلع  تاراما ) رد  ینئارق  ربانب  و   ) نیرحب ياهورین  رد  زادنارب  ياههورگ  يذوفن  شالت  هک  تفگ  ناوت  یم 

نانآ ياهتیلاعف  دیدجت  رد  یقیمع  ریثأت  هدش  دراو  اهنآ  هب  هک  یتبرـض  دسر  یم  رظنب  دیعب  اذـل  تسا و  هدوب  مأوت  تیقفوم  اب  لومعم 
رد دوجوم  تافالتخا  هکلب  دریگ  یمن  همـشچرس  یطارفا  یـسایس  ياههورگ  بناج  زا  اهنت  يزادـنارب  ياـهتیلاعف  رطخ  .دـشاب  هتـشاد 

ياهتردق هب  هجراش ) رد  ًالثم   ) همکاح ياهتئیه  زا  یخرب 

.دهد یم  ار  دوخ  ياهفده  نیمأت  يارب  ذوفن  لامعا  ناکما  عفنیذ  یلخاد  یجراخ و 

یجراخ تسایس  - 3

ياهورین جورخ  حرط  رد  رظن  دیدجت  يارب  روشک  نیا  هناطاتحم  یگدامآ  مالعا  ناتسلگنا و  رد  راک  هظفاحم  بزح  ندمآ  راک  يور 
ناتسلگنا تیامح  همادا  هب  ار  تاراما  دیما  سراف  جیلخ  زا  یسیلگنا 

شقن همادا  لقادح  ای  نآ  یلعف  لکش  هب  ار  روشک  نیا  یماظن  روضح  تاراما  .داد  شیازفا  اهنآ  زا 
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نامع ناگنهاشیپ  يورین  زا  هدافتسا  دننام   ) تاراما یعافد  روما  هرادا  رد  یسیلگنا  نارسفا  لاعف 

.دنهد یم  حیجرت  تاراما ) هیداحتا  یعافد  يورین  یلصا  هتسه  ناونعب  حلاصتم 

هجوم نادنچ  اهنآ  زا  سیلگنا  میقتسم  یماظن  تایح  همادا  هب  تاراما  يراودیما  فلتخم  لیالد  هب 

درک قیوشت  هقطنم  زا  یماظن  ینیشن  بقع  هب  ار  سیلگنا  يرگراک  تلود  هک  یلماوع  اریز  تسین ،

 - هقطنم رد  دشر  لاح  رد  برع  مسیلانویسان  اب  دروخرب  زا  بانتجا  یئاپورا -  لئاسم  هب  هجوت  ینعی  )

.تسا رثؤم  راک  هظفاحم  تلود  تسایس  یلصا  طوطخ  نییعت  رد  مه  زونه  يداصتقا ) عضو  دوبهب  روظنمب  یجراخ  تادهعت  نتـساک 
هب هجوت  اب  .دـنفلاخم  سراـف  جـیلخ  رد  سیلگنا  روضح  همادا  اـب  يزیمآ  طاـیتحا  اـی  قلطم  روطب  يا  هقطنم  ياهتردـق  رگید  فرط  زا 

تابث نیمأت  هکنیا 

راچد ار  هقطنم  دایز  لامتحاب  نآ  تسایس  یساسا  رییغت  تسا و  روشک  نیا  فده  نیرتمهم  هقطنم 

هک ینعم  نیدب  .دوش  يرگراک  تلود  هتفای  لیدعت  تسایس  همادا  زا  ریزگان  راک  هظفاحم  تلود  دور  یم  راظتنا  دومن ، دهاوخ  ینماان 
یگدامآ زا  يراثآ  سراف  جـیلخ  رداـنب  زا  یئاـیرد  ناـگوان  مظنم  ياهدـیدزاب  قیرط  زا  هجراـش ، نیرحب و  ياـههاگیاپ  هیلخت  نمض 

.دراذگب ياج  رب  هقطنم  رد  دوخ  یماظن 

ار يرگید  ینماان  فالتخا و  لماع  یبظوبا  یبرغ  یبونج و  ياهزرم  زا  یتمسق  یمیرب و  هقطنم  رب  يدوعـس  ناتـسبرع  ياعدا  دیدجت 
رگید تاراما  يوحنب  یبظوبا و  رظن  زا  .دومن  داجیا  هقطنم  رد 

یتالکشم اب  ار  اهنآ  یسایس  یگتسبمه  هداد و  رارق  یبسانمان  عضو  رد  ار  نانآ  دوخ  ياعدا  دروم  قطانم  رب  يدوعس  ناتسبرع  طلـست 
یبظوبا و یئایفارغج  یگتسویپ  عطق  یمیرب و  مهم  هقطنم  هب  نتفای  تسد  يدوعس  ناتسبرع  هدمع  فده  اریز  .تخاس  دهاوخ  هجاوم 

رب طلست  قیرط  زا  رطق 

نیا رد  یبظوبا  يدوعس و  ناتسبرع  فالتخا  .تسا  سراف  جیلخ  لحاس  هب  دوخ  ياهزرم  شرتسگ  یبظوبا و  یبرغ  لامـش  ياهتمـسق 
دنهد یم  حیجرت  هیداحتا  لیکـشت  هب  دوخ  لیامت  مغریلع  هک  يروطب  دـش  بجوم  رطق  هژیوب  تاراما و  ریاس  رد  ار  یئاهینارگن  دروم 

.دنریگ رارق  يدوعس  ناتسبرع  هیلع  یبظوبا و  فص  رد  ًالآم  دندرگن  روبجم  ات  دوش  لح  فالتخا  نیا  ًالبق 

لئاق هلئـسم  نیا  لح  يارب  یتخـس  طیارـش  لیلد  نیمه  هب  دراد و  یتیثیح  هبنج  يدوعـس  ناتـسبرع  يارب  یمیرب  هلئـسم  هکنیا  مغریلع 
هقطنم یسایس  هدنیآ  رد  هلئسم  نیا  ریثأت  ناتسلگنا و  راشف  هدش ،

قطانم نتخاس  فرطیب  ًالثم   ) يا هنایم  ياهلح  هار  لوبق  هب  ار  یبظوبا  يدوعس و  ناتسبرع  تسنکمم 

.دزاس راداو  یمیرب ) هژیوب  فالتخا و  دروم 
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 - یـسایس طـباور  طـسب  دـشاب ، یم  رادروخرب  يزاـتمم  عقوم  زا  روشک  نیا  تسا و  هدوب  بوخ  ناـنچمه  تیوک  اـب  تاراـما  طـباور 
دروم رد  يرتشیب  تاناکما  تیوک  اب  تاراما  یگنهرف  يداصتقا و 

.تسا هدراذگ  روشک  نآ  رایتخا  رد  تاراما  یسایس  هدنیآ  رد  رثؤم  شقن  يافیا 

ار روشک  نیا  تیقفوم  ناوت  یمن  هدش  هفقو  راچد  نیرحب  رد  نآ  يدوعص  ریس  هکنآ  اب  دراد و  همادا  تاراما  رد  قارع  يذوفن  شالت 
یبظوبا نیرحب و  رد  دوخ  رادفرط  رثؤم  یثعب  ياههورگ  داجیا  رد 

سأر هژیوب  تاراما  زا  يا  هدـع  رد  یبسانم  ذوفن  هنیمز  تسناوت  قارع  یفنم ، لماوع  یخرب  مغریلع  رگید و  يوس  زا  .تفرگ  هدـیدان 
.دروآ تسدب  نامجع  همیخلا و 

هب هجوت  اب  نکیل  .دومن  مهارف  تاراما  اب  روشک  نآ  طباور  طسب  هقطنم و  تابث  نیمأت  رظن  زا  ار  یبسانم  تاناکما  نامع  ناطلـس  رییغت 
ریثأت زا  تاراما  ینارگن  نامع و  یلخاد  ددعتم  تالکشم 

رد دسر  یم  رظن  هب  دیعب  اهنآ ، تیدوجوم  رد  روشک  نآ  هوقلاب  يداصتقا  یناسنا و  تردق  یفنم 

نکیل .دیآ  لمعب  تاراما  هیداحتا  رد  نامع  تکرش  روظنم  هب  یتامادقا  ینیب  شیپ  لباق  هدنیآ 

عفانم كارتشا  هک  یبظوبا  هژیوب  تاراما  نامع و  نیب  هبناجود  طباور  هک  تشاد  راظتنا  ناوت  یم 

.دبای هعسوت  دنراد  رگیدکی  اب  یمهم 

هجیتن - 4

تینما ظفح  ریطخ  تیلوئـسم  لباقم  رد  رظن  نیا  زا  تاراما  هتفای و  شیازفا  سراف  جـیلخ  زا  سیلگنا  یماظن  جورخ  لاـمتحا  هکنآ  اـب 
فرط نیا  زا  اهنآ  یلحم  فالتخا  کلاذعم  دنا ، هتفرگ  رارق  دوخ 

هک يروف  رطخ  .تسا  هدرک  داجیا  تاراما  لیکـشت  هار  رد  یمهم  عناوم  رگید  فرط  زا  یلحاس  ياهتردـق  یخرب  یـضرا  ياهاعدا  و 
یسایس ياههورگ  يزادنارب  ياهتیلاعف  دنک  یم  دیدهت  ار  تاراما 

یطارفا ياهروشک  يذوفن  ياهتیلاعف  تاراما و  عماوج  یعامتجا  یسایس و  یگداتفا  بقع  هک  تسا 

هقطنم رد  یعمج  هتـسد  تینما  تابیترت  هکنآ  نودـب  سیلگنا  یماظن  جورخ   [ اـب  ] .تسا هتخاـس  ریذـپ  ناـکما  ار  اـهنآ  ذوفن  شرتسگ 
دروم ار  تاراما  رد  مکاح  ياهمیژر  تیدوجوم  ددرگ ، لومعم  تموکح  رد  مدرم  تکرـش  روظنمب  يرثؤم  تامادقا  دـیآ و  دوجوب 

(1) .داد دهاوخ  رارق  يدج  هرطاخم 

نآ هجدوب  نییعت  هناگ و  هس  ياه  سیورـس  نانواعم  ياروش  هناخریبد  روما  يارب  َربرمَا  رفن  کـی  مادختـسا  هب  شرازگ  نیا  ناـیاپ  رد 
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ياهاروش رد  دیاب  هناگ  هس  لکریبد  یلوصا  روطب  تسا -  هدشن  یتبحص  هراب  نیا  رد  سیورس  هس  نارـس  تارکاذم  نایرج  رد  نوچ 
رفنکی تسا  موسرم  هبناج  هس  يراکمه  رد  هک  روطنامه  تسا  مزال  انمـض  دـیامن و  تکرـش  هناگ  هس  نانواعم  سنارفنک  هناگ و  هس 

هناخریبد روما  ماجنا  تهج  زین  ربرما 

نییعت رالد  نازیمب 1500  هناگ  هس  هناخریبد  هجدوب  باصندح  دوش  یم  داهنشیپ  .دیامن  مادختسا 

(1) .دوش یم  رالد  سیورس 500  ره  مهسلا  قح  بیترت  نیا  اب  هک  ددرگ 

هک هیکرت ، لیئارسا و  ناریا ، یتاعالطا  ياه  سیورس  هبناج  هس  رانیمـس  لیکـشت  نامز  هرابرد  يا  همان  یط  كاواس ، متفه  لک  هرادا 
.تسا هدرک  هیارا  ار  هبناج  هس  سالجا  هب  طوبرم  شرازگ  دش ، رازگرب  لیئارسا  ینابزیم  هب  لاس 1350  هام  دادرخ  رد 

تـسایس قارع ، رد  بازحا  تیلاـعف  یگنوـگچ  روـشک ، نآ  تقو  میژر  تیعقوـم  قارع ، روـشک  یلخاد  عاـضوا  هب  شرازگ  نـیا  رد 
: تسا هدش  هراشا  لیذ  حرش  هب  هیروس ، رصم و  نوچ  یبرع  ياهروشک  اب  طباور  قرش ، كولب  اب  روشک  نآ  طباور  یجراخ و 

هبناج هس  رانیمس  هرابرد  شرازگ 

روظنم

.رماوا رودص  كاواس و  تسایر  راسمیت  راضحتسا 

هنیشیپ

تاعالطا بوچراهچ  رد  هبناج  هس  رانیمـس  نیمهدزیـس  تسا  رارق  هبناج  هس  هدننک  گنهآمه  هتیمک  نیمجنپ  تسیب و  بیوصت  ربانب 
رازگرب لیئارسا  رد  هام 49  دنفسا  نیب 16-10  یخیرات  رد  تبثم 

.دوش

هـس ياروش  زا  دـعب  هبناج  هس  ياهرانیمـس  تسا  مزال  نوچ  هک  هداد  عالطا  سیورـس  هس  هب  يا  همان  یط  هبناـج  هس  لـکریبد  کـنیا 
هام ریت  یلا 9  دادرخ  نیب 11  یخیرات  رد  هام 49  دنفسا  ياج  هب  هدنیآ  رانیمـس  هک  دوش  یم  داهنـشیپ  ور  نیا  زا  دنوش  رازگرب  هبناج 

.ددرگ لیکشت   1350

متفه لک  هرادا  هیرظن 

ررقم بیوـصت  تروـص  رد  دراد  يریگرد  وتنــس  يرگلالخادـض  سنارفنک  يارب  هاـم 49  دنفـسا  یط  لـک  هرادا  نیا  هـکنیا  هـب  رظن 
هک دوش  هتفگ  هدربمانب  هبناج  هس  لکریبد  داهنشیپ  زا  لابقتسا  نمض  دنیامرف 
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.يرس
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.دوش رازگرب  هام 1350  دادرخ  ات 18  خیرات 15  زا  هبناج  هس  رانیمس  تسا  لیام  كاواس 

متفه لک  هرادا 

قارع

یلخاد عاضوا  - 1

میژر تیعقوم  فلا - 

یتیرکت نادرح  يرانکرب  اب  نآ  هجیتن  هک  دوب  یلخاد  تازرابم  تباقر و  ریگرد  نانچمه  مکاح  ثعب  يربهر  رداک  ریخا  هاـم  هس  یط 
.دیدرگ رهاظ  قارع  یماظن  ناهدنامرف  زا  رگید  نت  دنچ  و 

زا تدـم  نیا  فرظ  دـندوب  همکاح  تئیه  سأر  زا  لدـتعم  رـصانع  درط  يارب  یتصرف  دـصرتم  هراومه  هک  مکاح  ثعب  یطارفا  هورگ 
هدافتسا نیطـسلف  نایئادف  عفنب  ندرا  ياهورین  هیلع  قارع  ياهورین  تکرـش  مدع  تلعب  اهینیطـسلف  برع و  تلم  یمومع  راکفا  جییهت 

نمض دندومن  یعس  هدرک و 

نیا اب  دنزادنا و  يو  نارادفرط  یتیرکت و  نادرح  ندرگ  هب  ار  قارع  شترا  یتسس  روصق و  هانگ و  لدتعم  رصانع  تیعقوم  فیعـضت 
هتیمک ءاضعا  نایم  رد  صوصخب  اه  یئاضران  شرتسگ  زا  مادقا 

ياه یئاضران  زا  هناـبلط  حالـصا  ارهاـظ  تامادـقا  اـب  دـندمآرب  ددـص  رد  نآ  زا  سپ  دـنیامن و  يریگولج  ثعب  بزح  بارعـالا  نیب 
.دننک يریگولج  یلخاد 

ناینادنز زا  يا  هدع  يدازآ  نآ -  يرارقرب  زا  لاس  هدزای  بیرق  زا  سپ  هداعلا  قوف  عضوب  نداد  نایاپ 

.تسا هدوب  یتسایس  نینچ  يارجا  رد  اهتایلام  ضراوع و  زا  یضعب  لیلقت  یسایس - 

بازحا تیلاعف  ب - 

تاماقم هدومن و  فیعـض  ار  فلاخم  تاجتـسد  بازحا و  يزادنارب  تاناکما  هچرگ  هتـشذگ  هام  هس  یط  اه  یثعب  لمع  تدش  همادا 
ندرا و ياهگنج  رد  قارع  یتسـس  تدـم  نیمه  فرظ  کلاذـعم  دـندوب  فلاخم  بازحا  تاجتـسد و  تیلاـعف  بقارم  تقد  اـب  یثعب 

میژر تسایس  هب  ات  داد  ناکما  فلاخم  ياههورگ  هب   (1) ینیطسلف ياه  نامزاس  عفن  هب  ندرا  ياهورین  اب  دربن  يارب  روشک  نآ  دیدرت 
يا هیمالعا  یط  هک  دوب  تسینومک  بزح  تاجتسد  نیا  هلمج  زا  دننک  غیلبت  نآ  هیلع  هدرک و  هلمح 

یخاتلا همانزور  داد و  رارق  هلمح  دروم  ینیطسلف  ياهنامزاس  دروم  رد  ار  اهیثعب  يولهپ  ود  شور 

رد يروتاتکید  تموکح  دوجو  نایماظن و  تموکح  همادا  زین  ناتسدرک  تارکمد  بزح  ناگرا 
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شترا يوس  زا  ربماتپس 1970م ، رد 17  نیطـسلف  مدرم  راتـشک  هعقاو  ناینیطـسلف و  اب  ندرا  شترا  ياـهورین  يریگرد  دوصقم ، - . 1
.تسا ندرا 
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.درک هئطخت  ار  قارع 

دنتخادنا هارب  یتارهاظت  رصان  يارب  يراوگوس  يرادازع و  ششوپ  رد  رصان  گرم  زا  سپ  زین  یموق )  ) برع تسیلانویسان  تاجتسد 
فرط زا  هئطوت  کی  فشک  مالعا  اب  دـندرک و  يریگولج  نآ  همادا  زا  تدـش  اب  دـندوب  تارهاظت  نیا  نارگن  هک  یثعب  ناربهر  نکیل 

اهنآ زا  يدایز  هدع  یموق  نارسفا 

.دندومن يریگولج  ناشتیلاعف  همادا  زا  تشادزاب و  ار 

یجراخ تسایس  - 2

قرش كولب  اب  طباور  فلا - 

اب قارع  تفلاخم  .دوب  هعسوت  هب  ور  نانچمه  يوروش  اب  قارع  طباور  زرجار  حرط  نالعا  زا  لبق  ات 

نیب ار  یتاـفالتخا  زورب  تاـبجوم  دوب  نآ  یـساسا  نیقفاوم  زا  یکی  يوروـش  هکیلاـح  رد  هاـم 1349 ) دادرم  لـئاوا  رد   ) زرجار حرط 
.دیارگ يدرسب  روشک  ود  طباور  يدودحم  تدم  يارب  هک  دش  ثعاب  تخاس و  مهارف  قارع  يوروش و 

لقاـال اـی  روبزم و  حرط  اـب  قارع  تفلاـخم  ندومن  یثنخ  روظنم  هب  دوب  زرجار  حلـص  حرط  رد  قارع  يرگلـالخا  نارگن  هک  يوروش 
ار قارع  تلود  دـش  قفوم  راشف  نیا  اب  هتخاس و  حرطم  ار  يوروشب  قارع  هداـتفا  قیوعتب  نوید  لوصو  ياـضاقت  عوضوم  نآ  شهاـک 

یتسایـس نینچ  دـیامنن  جراخ  یتاغیلبت  یئویدار و  راتفگ  دودـح  زا  زرجار  حرط  اب  تفلاخم  رد  ار  دوخ  ياـهتیلاعف  هک  دزاـس  روبجم 
اددجم هک  دش  بجوم  دیدرگ و  روشک  ود  نیب  طباور  رد  یلامتحا  نارحب  کی  زورب  زا  عنام 

.دبای همادا  يداصتقا  یماظن -  هلمجنم  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  روشک  ود  ياهیراکمه 

یبرع ياهروشک  اب  طباور  ب - 

رصم اب  ( 1)

نارحب داجیا  روشک  ود  طباور  رد  نیفرط  یتاغیلبت  تالمح  دومن و  ینلع  ار  قارع  رـصم و  هریت  طباور  زرجار  حرط  اب  قارع  تفلاخم 
دندوب لیام  هک  قارع  یثعب  ناربهر  يارب  رصان  گرم  نکیل  .دومن 

لاسرا رـصان و  هزانج  عییـشت  رد  تکرـش  اب  ات  تخاس  مهارف  یتصرف  دـنوش  جراخ  یـسایس  ياوزنا  زا  رـصم  اب  دوخ  طباور  ماـیتلا  اـب 
مایتلا رصم  اب  ار  قارع  طباور  هنیمز  نیا  رد  زیمآ  تیلست  ياهمایپ 

یتاغیلبت تالمح  رضاح  لاح  رد  دنشخب  تاجن  یکدنا  یبرع  ياهروشک  نایم  رد  یـسایس  ياوزنا  راشف  هقلح  زا  ار  دوخ  هدیـشخب و 
دوبهب هنیمز  رد  یتامادقا  هدیدرگ و  عطق  رگیدکی  هیلع  روشک  ود 
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.تسا هدمآ  لمعب  روشک  ود  تاماقم  فرط  زا  طباور 
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هیروس اب  طباور  ( 2)

نادرح يراـنکرب  هیروس -  يربـهر  ناـکرا  رد  هلـصاح  تـالوحت  زرجار  حرط  اـب  تفلاـخم  رد  هیروس  قارع و  كرتـشم  یگنهاـمه 
یثعب تاماقم  رظن  رد  دوب  هیروس  اب  يراکمه  فلاخم  ارهاظ  هک  یتیرکت 

تاماقم دشخب و  دوبهب  ار  روشک  ود  هنامصخ  طباور  تفر  یم  دیما  هک  دوب  یئاه  هنیمز  رد  قارع 

هیروس قارع و  طباور  رد  يدوبهب  نینچ  هب  دنمقالع  دـندرک  یم  سح  يوزنم  اهنت و  برع  ناهج  رد  شیپ  زا  شیب  ار  دوخ  هک  یثعب 
رد ار  يدـیما  نینچ  رـصم  هب  یکیدزن  يارب  هیروس  يدـنمقالع  قارع و  یثعب  میژر  هنالیحم  هتخپاـن و  ياهتـسایس  همادا  نکیل  دـندوب 

طوقس زورلاس  تبسانم  هب  قارع  تلود  هب  هیروس  ثعبلا  هروثلا و  همانزور  ریخا  تالمح  نآ  هنیرق  تسا و  هداد  شهاک  رضاح  لاح 

هجیتن ار  تموکح  نآ  همادا  يرارقرب و  قارع  ثعب  هب  هلمح  نمـض  روکذم  همانزور  تسا  هدوب  لاس 1963  رد  قارع  رد  ثعب  بزح 
(1) .دنا هتسناد  نیعجترم  اهتسیلایرپما و  ینابت 

عقاوم رد  یتاعالطا  هبناج  هس  نامیپ  قبط  هیکرت ، لیئارـسا و  ناریا ، هناگ  هس  ياـه  سیورـس  دـش ، رکذ  نیا  زا  شیپ  هک  هنوگ  ناـمه 
فرط رظن  عمـس و  هب  نیودـت و  دوخ  فرط  زا  هدـش  يروآ  عمج  تاعالطا  رابخا و  هرابرد  ییاه  شرازگ  کیره  یـضتقم ، ای  ررقم 

، یلیئارسا فرط  هک  تسا  نیا  ددرگ ، یم  دافتسم  اه  شرازگ  نیا  زا  هچنآ  .دندرک  یم  هلدابم  مه  اب  دندناسر و  یم  رگید 

رگید نایب  هب  .درک  یم  لمع  دروخرب و  هنازومرم  هیکرت  ای  ناریا و  یتاعالطا  سیورـس  اب  نآ  هلداـبم  اـه و  شرازگ  هیارا  رد  هراومه 
یم رپ  لیمکت و  نآ  اـب  ار  دوخ  شرازگ  زا  یهجوت  لـباق  هدـمع و  شخب  يا ، هناـسر  اـی  هنهک و  تاـعالطا  راـبخا و  هیارا  اـب  اـه  نآ 

هجوت و یب  ای  لفاغ و  نآ  هب  تبسن  هیکرت  ای  ناریا و  یتاعالطا  سیورـس  تاماقم  اسؤر و  هک  دوبن  یعوضوم  هلأسم  نیا  هتبلا  .دندرک 
هاگآان

ینعم هب  اه  یلیئارـسا  هویـش  تکرح و  نیا  هتبلا  .دنروآ  لمع  هب  یمادقا  دنتـسناوت  یمن  ای  دندرب و  یمن  شیپ  زا  يراک  نکیل  .دنـشاب 
لابق رد  دوخ  تقادص  صولخ و  تابثا  رب  هشیمه  اه  نآ  سکع  هب  هکلب  .دنک  لثم  هب  هلباقم  زین  كرت  ای  یناریا و  فرط  هک  دوبن  نآ 

هلداـبم صوصخ  رد  كاواـس  تاـعالطا  لداـبت  شخب  شرازگ  .دـندیزرو  یمن  غیرد  یتمدـخ  شوخ  هنوـگ  چـیه  زا  اـه ، یلیئارـسا 
هب ربماون 1970م ، ات 30  هم 1970  لوا  رذآ 1349ش / ات 9  لاـس 1349  تشهبیدرا  زا 12  ههام ، شـش  هرود  کی  یط  تاـعالطا ،

: تسا لیذ  حرش 
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لوا خیرات  زا  مچرپ ) نافوط -  دالوف -  ) سیورس هس  نیب  هدش  هلدابم  تاشرازگ  یبایزرا  تسویپ  هب 

رایتخا رد  مزال  مادقا  تهج  بیوصت  تروص  رد  ات  درذگ  یم  ضرع  زا  ربماون 1970  یلا 20  هم  هام 

.دریگ رارق  اهنامیپ  شخب 

یمامغ بویا  تاعالطا -  لدابت  شخب 

ربماون 1970 یلا 30  هم 1970  هام  لوا  زا  هبناج  هس  تاعالطا  هلدابم 

ره یلاسرا  تاشرازگ  رامآ  هدـیدرگ و  هلداـبم  تسود  سیورـس  هس  نیب  يربخ  تاـشرازگ  رکذـلا  قوف  مین  هاـم و  شـش  تدـم  رد 
: تسا هدوب  ریز  رارق  هب  رگید  سیورس  ود  هب  سیورس 

تیمک

هرقف دالوف 580  سیورس  هرداص  ياه  هیعالطا  - 1

هرقف نافوط 176  سیورس  هرداص  ياه  هیعالطا  - 2

هرقف مچرپ 193  سیورس  هرداص  ياه  هیعالطا  - 3

تیفیک

: دالوف سیورس  فلا - 

سیورـس ود  هب  قرـش  كولب  اب  نینچمه  رگیدـکی و  اب  اهروشک  نیا  طباور  یبرع و  ياـهروشک  هراـبرد  یتاـعالطا  دـالوف  سیورس 
: دشاب یم  ریز  حرش  هب  اهنآ  مها  هک  هدومن  لاسرا  رگید 

يداـصتقا و طـباور  هیروس -  زا  یقارع  تئیه  دـیدزاب  قارعب -  یقرـش  ناـملآ  تیوک و  یلاـم  کـمک  يوروـش -  اـب  قارع  طـباور  )
ندرا و نیب  دیدج  یئاوه  ياهدادرارق  یبیل -  اب  قارع  یناگرزاب 

ياهنامزاس اب  نانبل  طباور  ندرا -  دیدج  تلود  ینیطسلف -  ياهنامزاس  اب  ندرا  طباور  يوروش - 

 - یبیل اب  هیروس  يداصتقا  ياهدادرارق  هیروس -  یلخاد  عضو  تیوک -  اب  هیروس  طباور  نانبل -  رد  اهتـسینومک  تیلاعف  ینیطـسلف - 
یماظن تئیه  دیدزاب  شکارم -  زا  يرـصم  يداصتقا  تئیه  دـیدزاب  نادوس -  اب  رـصم  یناگرزاب  ياهدادرارق  رـصم - یلخاد  عاضوا 

ياهکمک قارع -  زا  نمی 

(. نادوس هب  یلامش  هرک  خرس و  نیچ  يداصتقا  ياهکمک  نمی -  هب  یبیل 
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: نافوط سیورس  ب - 

لاسرا رگید  سیورس  ود  هب  قرش  كولب  اب  نینچمه  رگیدکی و  اب  اهنآ  طباور  یبرع و  ياهروشک  دروم  رد  یتاعالطا  سیورـس  نیا 
: زا دنترابع  اهنآ  نیرتمهم  هک  هتشاد 

بزح تاباصتنا  هیقذال -  ردنب  هب  ناتسراغلب  یقرش و  ناملآ  يوروش ، یماظن  ناسانشراک  دورو  )
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لقن نانبل -  رد  رصم  ياهتیلاعف  ندرا -  میقم  ياهودنامک  هب  هیروس  یماظن  کمک  يروس -  ياهتسینومک  يریگتسد  هیروس -  ثعب 
تاباصتنا قارع -  ثعب  بزح  رد  فالتخا  قارع -  یماظن  تالاقتنا  و 

طباور ندرا -  ياهدروخودز  سراف -  جیلخ  تاراما  رد  قارع  ياهتیلاعف  قارع -  یئاوه  يورین  رد 

(. تسینومک نیچ  اب  نادوس 

: مچرپ سیورس  پ - 

لاسرا رگید  سیورس  ود  هب  اهنیشن  خیـش  اب  نینچمه  رگیدکی و  اب  اهنآ  طباور  یبرع و  ياهروشک  دروم  رد  یتاعالطا  سیورـس  نیا 
: تسا هدوب  ریز  حرشب  اهنآ  مها  هک  هتشاد 

ياهورین عضو  تیوک -  قارع و  یتاـعالطا  ياـهتیلاعف  هرـصب -  ردـنب  هب  یکاولـسکچ  یقرـش و  ناـملآ  یـسور  ياـه  یتشک  دورو  )
ياهنامزاس ندرا و  تلود  كرتشم  هتیمک  تارکاذم  ندرا -  رد  رقتسم  یقارع 

تالاقتنا لقن و  نمی -  يروهمج  هب  تسینومک  نیچ  کـمک  هیروس -  تسینومک  بزح  ءاـضعا  زا  يا  هدـع  تشادزاـب  ینیطـسلف - 
مازعا قارع -  تلود  داهنشیپ  اب  هجراش  تفلاخم  تیوک -  شترا 

(. یبود هب  ینیطسلف  ياهکیرچ 

دالوف سیورس  زا  هلصاو  ياه  هیعالطا  یبایزرا 

زا يدادعت  هدوب و  هقباس  يارب  دیفم  يرادرب و  هرهب  لباق  نانبل  هیروس و  يداصتقا  یماظن و  روما  دروم  رد  سیورـس  نیا  ياهـشرازگ 
دالوف سیورس  تاشرازگ  .تسا  هدوب  راکشآ  عبانم  زا  تاشرازگ 

هقباس يارب  دیفم  بلغا  نادوس  یبونج و  نمی  نمی و  ياهروشک  دروم  رد  تاشرازگ  راکـشآ و  امومع  رـصم  یلخاد  عاضوا  هرابرد 
دیفم قارع  ندرا و  هب  طوبرم  تاشرازگ  زا  يدادعت  .تسا  هدوب 

رد يوروـش  ذوـفن  هنیمز  رد  سیورـس  نیا  يربـخ  ياـه  شرازگ  .تسا  هدوـب  راکـشآ  عباـنم  زا  هـنهک و  رگید  دادـعت  هقباـس و  يارب 
.تسا هدوب  هنهک  رگید  دادعت  هقباس و  يارب  دیفم  يدادعت  دارکا  هب  طوبرم  تاشرازگ  هدوب و  دیفم  هنایمرواخ 

نافوط سیورس  زا  هلصاو  تاعالطا  یبایزرا 

يدادعت دراوم  ریاس  رد  هدوب و  تواضق  لباقریغ  يربخ  عطاقت  مدـع  تلعب  هیروس  روشک  دروم  رد  سیورـس  نیا  یماظن  ياهـشرازگ 
يدادـعت هجوت و  لباق  قارع  هرابرد  عبنم  نیا  تاشرازگ  .تسا  هدوب  راکـشآ  زین  يدادـعت  هقباـس و  يارب  دـیفم  يرادرب و  هرهب  لـباق 

هدوب تواضق  لباقریغ  رگید  يدادعت  هقباس و  يارب  دیفم  ندرا  دروم  رد  تاشرازگ  .هدوب  تواضق  لباقریغ  هقباس و  يارب  دیفم 
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(1) .دنشاب یم  صقان  رگید  يدادعت  هقباس و  يارب  دیفم  يدادعت  رصم  دروم  رد  تاشرازگ  .تسا 

ییاهنت هب  سیورـس  ود  نیب  ای  يروضح و  یهافـش و  تاقوا ، يا  هراپ  رد  رظن  دروم  یتاعالطا  ياـه  سیورـس  نیب  تاـعالطا  هلداـبم 
هراـب نیا  رد  يا  هنومن  لاس 1350 ، هام  نمهب  رد  هیکرت ، یتاعالطا  سیورـس  نواعم  اب  كاواس  سیئر  تارکاذـم  .تفرگ  یم  ماـجنا 

نیا یمسر  نتم  .تسا 

: تسا هدش  شرازگ  لیذ  حرش  هب  هرکاذم 

هام 50) نمهب  هبنش 19  هس   ) هیکرت سیورس  نواعم  نوگرا  ياقآ  اب  كاواس  تسایر  تارکاذم 

تافراعت زا  دعب 

.متسه راسمیت  يارب  هیکرت  سیورس  ءاضعا  هیلک  نیسرا و  لارنژ  صوصخم  ياهمالس  لماح  نم  نوگرا : ياقآ 

.ما هدینش  ناراکبارخ  هیلع  امش  عطاق  ياهتیلاعف  دروم  رد  یبوخ  رابخا  .مرکشتم  كاواس : تسایر 

.منونمم راسمیت  رظن  زا  نوگرا : ياقآ 

راک رفن  دنچ  يریگتسد  اب  هنافسأتم  .میراد  مه  نونکا  هتشاد و  ار  لکشم  نیا  مه  ام  كاواس : تسایر 

یبرع یطارفا  ياهروشک  رد  اهتیلاعف  نیا  عبنم  تفرگ  ار  همشچرس  يولج  دیاب  نوچ  دوش  یمن  مامت 

ار دب  ناگیاسمه  زا  یشان  ررض  دیاب  هنافسأتم  .دوش  یم  تیاده  اهتسینومک  هلیسو  هب  هک  تسا 

.درک لمحت 

.تسا هتفرگ  رارق  ناریا  رانک  رد  ام  روشک  هک  متخبشوخ  مقفاوم و  راسمیت  رظن  اب  نوگرا : ياقآ 

.دنراد یناسکی  تلاح  ام  تالکشم  نانمشد و  ناتسود -  .عفانم  .تسا  كرتشم  نامزیچ  همه  كاواس : تسایر 

دیاـب هک  تسا  یلکـشم  .تسا  هدوب  رثؤم  هداـعلا  قوف  روشک  ود  سیورـس و  ود  یکیدزن  رد  راـسمیت  تیـصخش  هتبلا  نوگرا : ياـقآ 
يراکمه لیئارـسا  هیکرت و  ناریا -  نیب  ایآ  هک  دـننک  یم  لاوئـس  ام  زا  هیکرت  رد  یجراخ  ياه  هناخترافـس  .مناسرب  راـسمیت  ضرعب 

.تسا هدرک  رفس  مه  هیکرت  هب  لیئارسا  هب  ترفاسم  زا  دعب  ایس  نامزاس  سیئر  دنیوگ  یم  دراد ؟ دوجو 

.دمآ مه  ناریا  هب  صخش  نیا  كاواس : تسایر 

ناریا هب  ایس  نامزاس  سیئر  رفس  زا  یمسا  دننک  یم  لاوئـس  دروم  نیا  رد  ام  زا  هک  یناسک  تسا  اج  نیمه  هتکن  اقافتا  نوگرا : ياقآ 
.میرب یمن 
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ص:230

.يرس يدنب  هقبط  اب  هرامش ، نودب  خروم 7/9/1349 ، كاواس ، شرازگ  - . 1
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نمشد ياه  سیورـس  یتح  ایند  یتاعالطا  ياهـسیورس  مامت  نیب ]  ] دیئوگب یجراخ  ياه  هناخترافـس  هب  تسا  رتهب  كاواس : تسایر 
.تسا یعیبط  ًالماک  يرما  هیکرت  ناریا و  ياهسیورس  يراکمه  .دراد و  دوجو  یتاعالطا  يراکمه  یعون 

اب يراکمه  دروم  رد  یجراخ  تاماقم  اما  تسین  یعیبطریغ  هجو  چـیه  هب  هیکرت  ناریا و  سیورـس  ود  يراـکمه  هتبلا  نوگرا : ياـقآ 
هیهت و یتظافح  حرط  کی  مدقتعم  .دننک  یم  لاوئس  لیئارسا  سیورس 

.دوش داهنشیپ  اروش  هب 

.تسا هدش  داهنشیپ  هطوبرم  ياهسیورس  هب  هیهت و  هبناج  هس  هناخریبد  هلیسو  هب  حرط  نیا  كاواس : تسایر 

روتـسد رد  ار  يرگید  هباشم  حرط  ره  ای  حرط  نیا  هب  عجار  یـسررب  ملیام  نم  هتبلا  هدیـسرن  ام  تسدـب  حرط  نیا  زونه  نوگرا : ياقآ 
.مناجنگب هبناج  هس  هسلج 

(1) .مقفاوم امش  رظن  اب  كاواس : تسایر 

230 ص :

.يرس يدنب  هقبط  اب  هرامش ، نودب  هام 1350 ، نمهب  كاواس ، شرازگ  - . 1
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هاجنپ ش) ههد   ) مود هرود 

رد تشهبیدرا 1351  ات 21  خـیرات 18  رد  لیئارـسا  هیکرت و  ناریا ، ياه  سیورـس  یتاعالطا  هبناج  هس  سنارفنک  نیمـشش  تسیب و 
حرش هب  ار  سنارفنک  نآ  هژیو  هتیمک  شرازگ  هصالخ  ویوآ ، لت  رد  كاواس  یگدنیامن  .دش  رازگرب  یلاغشا  نیطسلف  رد  الاکاب  رهش 

لاسرا زکرم  يارب  لیذ 

: تسا هدرک 

هام 51 تشهبیدرا  لیئارسا 20 

هبناج هس  سنارفنک  نیمششو  تسیب  هژیو  هتیمک  شرازگ  هصالخ 

همدقم فلا - 

، يرادا ياه  يریگرد  تلعب  هبناج  هس  ياروش  نیمشش  تسیب و  رد  هیکرت  ناریا و  ياهـسیورس  ياسؤر  تکرـش  مدع  هب  هجوت  اب  - 1
یـسررب دروم  ار  تینما  هتیمک  تاعالطا و  هتیمک  ياه  هیـصوت  هدـش و  لیکـشت  يا  هژیو  هتیمک  هک  دومن  داهنـشیپ  لیئارـسا  سیورس 

هـسلج روتـسد  نینچمه  لیئارـسا و  سیورـس  داهنـشیپ  نیا  .دیامنب  هبناج  هس  ياهـسیورس  ياسؤر  میدقت  بیوصت  تهج  هداد و  رارق 
.دش عقاو  لوبق  دروم  ءارآ  قافتاب  یمیظنت 

: دوب ریز  ناگدربمان  هدهعب  هژیو  هتیمک  رد  هدننک  تکرش  ياه  تئیه  تسایر  - 2

هسلج سیئر  لیئارسا -  سیورس  نواعم  فلا ) )

.ناریا سیورس  نواعم  (ب )

.هیکرت سیورس  نواعم  نیشناج  (پ )

.هبناج هس  لکریبد  (ت )

تارکاذم ب - 
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زا هیکرت  سیورـس  نواعم  نیـشناج  ناریا و  سیورـس  نواـعم  تفگ و  دـمآ  شوخ  هتیمک  ياـضعا  هب  لیئارـسا  سیورـس  نواـعم  - 3
.دندرک رکشت  راهظا  لیئارسا  سیورس  مرگ  يزاون  نامهیم 

هژیو هتیمک  .داد  رارق  یسررب  دروم  ار  تینما  هتیمک  تاعالطا و  هتیمک  ياه  شرازگ  هژیو  هتیمک  - 4

ياـسؤر میدـقت  بیوصت  تهج  ار  هدـننک  گـنهامه  هتیمک  شرازگ  لـکریبد و  راـک  شدرگ  شرازگ  هک  تفرگ  میمـصت  نینچمه 
.دیامنب هبناج  هس  ياهسیورس 

هعقاو .درک  حیرـشت  ناگدـننک  تکرـش  تهج  ار  امیپاوه  کی  ندـیدزد  يارب  شالت  نایرج  لیئارـسا  سیورـس  ياضعا  زا  یکی  - 5
عوقوب هبناج  هس  سنارفنک  يرازگرب  نایرج  رد  هک  امیپاوه  يدزد 

.تفرگ رارق  هژیو  هتیمک  ياضعا  هجوت  دروم  تسویپ 

شترا ياهودـنامک  تایلمع  ناـیرج  نآ  یط  دـش و  حیرـشت  لیئارـسا  سیورـس  زا  تینما  هتیمک  سیئر  هلیـسوب  هعقاو  نیا  حیـضوت : )
انباس یئامیپاوه  تکرش  يامیپاوه  نارفاسم  تاجن  دروم  رد  لیئارسا 

(. دیدرگ فیصوت  دش  هدیدزد  برع  کیرچ  رفن  راهچ  هلیسوب  رد 19/2/51  هک 

ياهسیورس ياسؤر  میدقت  يداهنشیپ  تفرگ  میمصت  هژیو  هتیمک  لیئارسا  سیورس  داهنشیپ  يانبم  رب  - 6

هدنیآ رد  هبناج  هس  ياروش  لیکشت  بیوصت  تروص  رد  هک  دنک  اضاقت  نآ  یط  دیامنب و  هبناج  هس 

.دشاب سیورس  سیئر  ود  لقادح  روضحب  طونم 

يرادا روما  پ - 

تسیب و يرازگرب  تهج  ار  ناریا  یگدـنیامن  تئیه  سیئر  توـعد  رکـشت  راـهظا  نمـض  لیئارـسا  هیکرت و  ياـه  تئیه  ياـسؤر  - 7
رد تینما  تاـعالطا و  ياـه  هتیمک  بیترت  نیدـب  .دـنتفریذپ  هاـمنابآ 51  و 25  خـیرات 24  رد  ناریا  رد  هبناـج  هس  ياروـش  نـیمتفه 

هتیمک هامنابآ 51 و  ياهزور 22 و 23 

هـس ياه  سیورـس  ياسؤر  بیوصتب  دیاب  اه  خیرات  نیا  .داد  دهاوخ  هسلج  لیکـشت  هامنابآ  زور 23  رهظزادعب  رد  هدـننک  گنهامه 
(1) .دسرب هبناج 

تسیب ثحابم  هب  شرازگ  نیا  رد  .تسا  تشهبیدرا 1351 )  20  ) هبناج هس  سالجا  لکریبد  راـک  شدرگ  هب  طوبرم  رگید ، شرازگ 
هیکرت هبناج  هس  رانیمـس  نیمهدراـهچ  ثحاـبم  نارهت و  نمهب 1350 ) هیروف 1972م/  ) هبناـج هس  هدـننک  گـنهامه  هتیمک  نیمهن  و 

: تسا هدش  هراشا  هسلج ، روتسد  و  نمهب 1350 ) هیروف 1972م/ )
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هام 51) تشهبیدرا   20  ) هبناج هس  لکریبد  راک  شدرگ  شرازگ 

232 ص :

.يرس يدنب  هقبط  اب  هرامش ، نودب  ، 20/2/1351 كاواس ، شرازگ  - . 1
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8-11 هیکرت -   ) دـعبب هبناج  هس  ياروش  نیمجنپ  تسیب و  خـیرات  زا  هناخریبد  هبناج و  هس  ياهـسیورس  ياه  تیلاعف  هصالخ  ًالیذ  - 1
.دوش یم  هداد  حرش  ربماون 1972)(1) 

دیدرگ هیروف 1972 )  8  ) هدننک گنهامه  هتیمک  نیمهن  تسیب و  میدقت  هک  راک  شدرگ  شرازگ  رد  شرازگ  نیا  زا  یئاهتمـسق  - 2
.تسا هدیدرگ  رکذ 

اهتیلاعف

هدننک گنهامه  هتیمک  نیمهن  تسیب و  - 1

.دیدرگ رازگرب  نارهت  رد  هیروف 1972  خیرات 8  رد  هدننک  گنهامه  هتیمک  نیمهن  تسیب و  فلا - 

: داد رارق  بیوصت  یسررب و  دروم  ار  ریز  تاعوضوم  هدننک  گنهامه  هتیمک  ب - 

.درک بیوصت  ار  لک  ریبد  راک  شدرگ  شرازگ  هتیمک  ( 1)

رابخا هلدابم  مرف  نوماریپ  یتارکاذم  هتیمک  انمض  .دومن  بیوصت  ار  رابخا  هلدابم  شرازگ  هتیمک  ( 2)

هیهت حیرـص  حورـشم و  يوحنب  رابخا  هلداـبم  ياهـشرازگ  هک  تسا  مزـال  یلمع  جـیاتن  ذـخا  روظنمب  تفرگ  میمـصت  دروآ و  لـمعب 
هناخریبد هتیمک ، میمصت  نیا  وریپ  .دیامنب  هدننک  گنهامه  هتیمک  میدقت  هیهت و  ار  رابخا  هلدابم  تاشرازگ  مرف  دیاب  هناخریبد  .ددرگ 

هیهت ار  رظن  دروم  مرف 

.دومن میدقت  هدننک  گنهامه  هتیمک  ما  یس  هیسالجا  هب  ار  نآ  هدرک و 

.دومن روظنم  نآ  رد  ار  مزال  تاحالصا  داد و  رارق  یسررب  دروم  ار  ربخ  یلصا  رصانع  تسرهف  هتیمک  ( 3)

.داد رارق  یسررب  دروم  ار  فده  ياهروشک  مهم  ثداوح  هتیمک  انمض  ( 4)

اهرانیمس - 2

ياه کیتکات  عوضوم  نوماریپ  اراکنآ  رد  هیروف 1972  ات 17  زا 15  هبناج  هس  رانیمس  نیمهدراهچ  فلا - 

.دوب دیفم  شخبرمث و  رظن  دروم  رانیمس  .دش  رازگرب  یتایلمع  تاقیقحت 

شور ربانب  .دوش  رازگرب  نارهت  رد  ربماتپـس 1972  لوا  هتفه  ای  توا  رخآ  هتفه  فرظ  تسا  رارق  هبناج  هس  رانیمـس  نیمهدزناپ  ب - 
هیقب تقفاوم  دروم  رانیمس  عوضوم  هکنیا  زا  دعب  هدرک و  داهنشیپ  تبثم  تاعالطا  بوچراهچ  رد  عوضوم  هس  ناریا  سیورس  لومعم 

سیورس تفرگ  رارق  اهسیورس 
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نایم رد  عیزوت  روظنم  هب  ار  نآ  هدرک و  هیهت  هدش  باختنا  عوضوم  نوماریپ  یحرش  نابزیم 

233 ص :

اپرب یلاغشا  نیطسلف  رد  لاس 1351  تشهبیدرا  رد  هبناج  هس  سنارفنک  نیمـشش  تسیب و  اریز  .تسا  هابتـشا  ًالامتحا  خیرات  نیا  - . 1
؟ تسا هدش  رازگرب  نابآ 1351  ربماون 1972م/ ات 11  رد 8  هبناج  هس  ياروش  نیمجنپ  تسیب و  هنوگچ  نیاربانب  .دوب  هدش 
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.دش دهاوخ  لابند  ینیعم  بوچراهچ  رد  هلومعم  تارکاذم  هلیسونیدب  .تشاذگ  دهاوخ  لکریبد  رایتخا  رد  هبناج  هس  ياه  سیورس 

رابخا هلدابم  ياهشرازگ  - 3

هیهت رابخا  هلدابم  تاشرازگ  هیهت  روظنم  هب  ار  یکرتشم  مرف  هناـخریبد  هدـننک  گـنهامه  هتیمک  نیمهن  تسیب و  میمـصت  وریپ  فلا - 
.دومن میدقت  هدننک  گنهامه  هتیمک  ما  یس  هیسالجا  هب  ار  نآ  هدرک و 

زا هدـننک  گنهامه  هتیمک  نتخاس  علطم  روظنمب  درک و  هیهت  میدـق  شور  قبط  رابخا  هلدابم  شرازگ  کـی  نینچمه  هناـخریبد  ب - 
تاعالطا هتیمک  رد  تارکاذم  تهج  یئانبم  داجیا  رابخا و  هلدابم  نایرج 

.تشاذگ هدربمان  ياه  هتیمک  رایتخا  رد  ار  روبزم  شرازگ 

هبناج هس  سنارفنک  هسلج  روتسد  - 4

هتیمک نیمـشش  تسیب و  هدـننک و  گنهامه  هتیمک  ما  یـس  هیـسالجا  هبناج و  هس  ياروش  نیمـشش  تسیب و  هسلج  روتـسد  هناـخریبد 
.تسا هدومن  میدقت  هیهت و  ار  تینما  تاعالطا و 

یلام عاضوا  - 5

.ددرگ یم  میدقت  شرازگ  نیا  همیمضب  هناخریبد  یلام  عاضوا  شرازگ  فلا - 

هب نآ  هجدوب  ات  دـنیامن  تخادرپ  هناخریبد  هب  رالد  غلبم 25/314  هک  دوش  یم  تساوخرد  هبناج  هس  ياهـسیورس  زا  کـیره  زا  ب - 
رالد باصن 900  دح  هب  هدنیآ  هامشش  تاجایتحا  نیمأت  روظنم 

(1) .دسرب

لـصفم و شرازگ  لاـس 1351 ، هاـم  تشهبیدرا  رد  لیئارـسا  هیکرت و  ناریا ، یتاـعالطا  ياـه  سیورـس  هبناـج  هس  ياروش  سـالجا 
کی زا  یتاعالطا  رابخا و  لماش  شرازگ  نیا  .دومن  رـشتنم  یبرع  یمالـسا و  ياهروشک  یجراخ  یلخاد و  عاضوا  هراـبرد  یطوسبم 

هدـحتم تاراما  تیوک ، نانبل ، هیروس ، ندرا ، قارع ، لثم  ییاهروشک  یجراخ  تسایـس  یلخاد و  عاضوا  نوماریپ  ههام ، شـش  هرود 
کیتارکومد يروهمج  رـصم ، نمی ، یبرع  يروـهمج  رطق ، روـشک ،) نیا  یلخاد  ضراـعم  ياـه  هورگ  صوـصخ  هب   ) نیرحب یبرع ،

: تسا حرش  نیا  هب  روبزم  شرازگ  نتم  .دوب  يدوعس  ناتسبرع  نادوس و  نمی ،

قارع

یلخاد عاضوا 
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رد ذوفن  شرتسگ  اب  دـهد و  همادا  دوخ  تموکح  هب  قانتخا  لمع و  تدـش  قیرط  زا  تسناوت  ریخا  هاـم  یط 6  قارع  یثـعب  میژر  - 1
ار يزادنارب  ياهتیلاعف  رطخ  یعامتجا  یتلود و  ياهنامزاس  شترا و 

.دهد شهاک 

مادـص يربهرب  یماظنریغ  حانج  تفای و  شهاک  یماـظنریغ  یماـظن و  ياـهحانج  ناـیم  ثعب  بزح  رداـک  رد  یلخاد  تاـفالتخا  - 2
.تفرگ تسدب  ار  تردق  یسوسحم  وحنب  یتیرکت  نیسح 

تفر یم  یگریت  هبور  سرام  همانتقفاوم 11  داوم  يارجا  مدع  ببس  هب  هک  دارکاو  تلود  نایم  طباور  - 3

.تسا هتفای  دوبهب  اتبسن  يوروش  هیصوت  تلاخد و  اب 

رظن دش  قفوم  تلود  تفای و  همادا  نانچمه  ورشیپ  حالطصاب  بازحا  تکرش  اب  یلم  ههبج  کی  لیکـشت  تهج  رد  تلود  شالت  - 4
.دیامن بلج  ثعب  اب  يراکمه  تهج  دیعو  هدعو و  اب  ار  اهتسینومک 

یجراخ تسایس 

زا سپ  تهج  نیمه  هب  دوـش و  جراـخ  یـسایس  ياوزنا  زا  فـلتخم  ياـهرونام  ماـجنا  اـب  درک  یعـس  قارع  تلود  تدـم  نـیا  رد  - 1
هیلع سراف  جـیلخ  تیبرع  زا  عافد  ناونع  تحت  یعیـسو  تاغیلبت  هب  تسد  زمره  هگنت  هناهد  ریازج  رد  یهاشنهاش  ياـهورین  رارقتـسا 

اب رـصم  اب  تدحو  داهنـشیپ  سپـس  شالت و  نیا  نکیل  دیامن  ماگمه  دوخ  اب  هنیمز  نیا  رد  ار  یبرع  لود  هک  دومن  شالت  دز و  ناریا 
.دنام یقاب  یسایس  ياوزنا  لاح  رد  ناکامک  قارع  تلود  دش و  هجاوم  تسکش 

دهاوخ تیبثت  يوروش  هب  قارع  هبناج  همه  یگتـسباو  نآ  بجوم  هب  هک  قارع  يوروش و  ناـیم  هلاـس  یتسود 15  دادرارق  داـقعنا  - 2
يوروش يذوفن  ياهتیلاعف  هک  ددرگ  یم  بجوم  دـش و  لصاح  يوروش  اب  روشک  نیا  طـباور  رد  هک  دوب  یلوحت  نیرتگرزب  دـیدرگ 

.دبای شیازفا  شیپ  زا  شیب  قارع  هاگیاپ  قیرط  زا  یبرع  هنایمرواخ  هقطنم  سراف و  جیلخ  هقطنم  رد 

یـسایس ياوزنا  زا  جورخ  روظنمب  هک  تسا  هدوب  یئاهـشالت  رد  قارع  میژر  تسکـش  لـمعلا  سکع  تقیقح  رد  دادرارق  نیا  داـقعنا 
.تشاد یم  لومعم 

يزرم و ياه  يراکبارخ  تاغیلبت -  قیرط  زا  یسایس  طباور  عطق  زا  سپ  ناریا  هب  تبـسن  قارع  هنامـصخ  شور  تدم  نیا  فرظ  - 3
.داد رارق  نارحب  هناتسآ  رد  ار  روشک  ود  طباور  دیسر و  تدش  تیاهنب  قارع  میقم  نایناریا  جارخا 

ندرا

یلخاد عاضوا 
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دیدهت ار  میژر  ینیطـسلف  ياهنامزاس  هیحان  زا  يا  هدـمع  تارطخ  هدوب و  طلـسم  یلخاد  عاضوا  رب  ندرا  میژر  ریخا  هامـشش  یط  - 1
یلجت ندرا  زا  جراخ  رد  دارفا  رورت  لخاد و  رد  يراکبارخ  فلتخم  تروصب  ینیطـسلف  ياـهنامزاس  هدـنکارپ  ياـهتیلاعف  نکل  درکن 

.دومن

دیآ و قئاف  روشک  يداصتقا  تالکشم  رب  یبسن  روطب  تسا  هتسناوت  اکیرما  زا  رتشیب  یماظن  یلام و  ياهکمک  تفایرد  اب  ندرا  تلود 
ندرا میژر  رضاح  لاح  رد  عاضوا  رب  تلود  طلست  همادا  اب 

.تسین وربور  يدج  دیدهت  کی  اب 

نیا لابندب  داد و  تسد  زا  ار  دوخ  ردتقم  ياهتیصخش  زا  یکی  ندرا  میژر  ینیطسلف  رـصانع  طسوت  هرهاق  رد  لتلا  یفـصو  لتق  اب  - 2
ناکامک شترا  تیامح  زا  هدافتسا  اب  یلخاد  عاضوا  رب  ار  میژر  طلـست  لوتقم  ریزو  تسخن  هار  همادا  اب  تسناوت  يزوللا  دمحا  هعقاو 

.دیامن ظفح 

یجراخ تسایس 

تفلاخم اب  ندرا  هناـخدور  لـحاس  ود  زا  بکرم  برع  یهاـشداپ  هدـحتم  تموکح  داـجیا  دروم  رد  نیـسح  کـلم  حرط  مـالعا  - 1
مادقا رد  رـصم  تلود  یلو  .دـیدرگ  ندرا  رـصم و  نایم  طباور  عطق  هب  رجنم  دـیدرگ و  هجاوم  هیروس  یبیل و  قارع -  رـصم - دـیدش 

.دنام مورحم  يوب  یسأت  رد  لود  ریاس  یماگمه  زا  دوخ 

نانچمه روشک  نیاب  يدوعس  ناتسبرع  یلام  ياه  کمک  دماین ، دوجوب  يرییغت  يدوعس  ناتسبرع  ندرا و  نایم  هنـسح  طباور  رد  - 2
.تفای همادا 

اتجیتن دـیدرگ و  يداصتقا  یتاحیلـست و  تاهج  زا  يا  هدـنزرا  ياهکمک  بلج  هب  قفوم  اکیرماب  دوخ  ترفاسم  رد  نیـسح  کـلم  - 3
.داد شهاک  تیوک  یبیل و  یلام  ياهکمک  عطق  زا  سپ  ار  میژر  ینارگن 

هیروس

یلخاد عاضوا 

عاضوا رب  نانچمه  تلود  رادروخرب و  یبسن  شمارآ  کی  زا  هیروس  یلخاد  عاضوا  ریخا  هام  یط 6  - 1

مانب يا  ههبج  اهتـسیلایسوس  اهتـسینومک و  ریظن - یـسایس  تاجتـسد  ریاـس  يراـکمه  بلج  روظنم  هب  هیروس  یثعب  میژر  .دوب  طلـسم 
نیا ياهتیلاعف  بیترتنیدب  هداد و  لیکشت  ورشیپ » یلم  ههبج  »

.تسا هتفرگ  رارق  تلود  رظن  ریز  تاجتسد 

دراو ار  شترا ) داتس  قباس  سیئر   ) سالط یفطصم  رگشلرس  دش  قفوم  دسا  ظفاح  هنیباک  تارییغت  رد  - 2
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بوصنم شترا  داتـس  تساـیرب  ار  دوخ  داـمتعا  دروم  دارفا  زا  یکی  روکـش  فسوی  پیترـس  و  عاـفد ) ریزو  تمـس  هب   ) هدومن هنیباـک 
.دهد شهاک  شترا  رد  دراد  يو  اب  یتافالتخا  هک  ار  سالط  یفطصم  یلمع  تردق  تسناوت  قیرط  نیا  هب  دیامن و 

یجراخ تسایس 

.تسا هدومن  ظفح  يداع  لاح  هب  داحتا  رگید  وضع  ود  اب  ار  دوخ  طباور  هیروس  تلود  برع  ریهامج  داحتا  بوچراهچ  رد  - 1

ریزو ترفاسم  .تسا  هدـیدرگ  لصاح  يدوبهب  تیوک  يدوعـس و  ناتـسبرع  ریظن  برع  ور  هنایم  ياهروشک  اب  هیروس  طـباور  رد  - 2
.ددرگ یم  بوسحم  هنیمز  نیا  رد  ینئارق  تیوک  زا  دسا  ظفاح  دیدزاب  قشمد و  هب  يدوعس  ناتسبرع  عافد 

هتـشاد همادا  ناکامک  روشک  نیاب  يوروش  یماظن  ياـهکمک  هدوب و  هنـسح  ناـنچمه  قرـش  كولب  يوروش و  اـب  هیروس  طـباور  - 3
.تسا

ار دوخ  طباور   (1) اهینیطسلف هب  تبسن  ندرا  تلود  شور  هب  ضارتعا  روظنمب  هتشذگ  لاس  ناتـسبات  طساوا  رد  هک  هیروس  تلود  - 4
زا ندرا  تافـسف  لوصحم  اددـجم  هک  دومن  تقفاوم  هام  دنفـسا  رخاوا  رد  دوب  هتـسب  ندرا  اـب  ار  دوخ  ياـهزرم  عطق و  روشک  نآ  اـب 

.ددرگ رداص  جراخ  هب  هیروس  قیرط 

نانبل

یلخاد عاضوا 

كاخ زا  ینیطسلف  ياهنامزاس  تالمح  .تسا  هدوب  هجاوم  یبسن  شمارآ  مدع  اب  نانبل  یلخاد  عاضوا  یـسررب ]،[ تحت  تدم  رد  - 1
لیئارسا ياهورین  هنایوج  یفالت  تالمح  نینچمه  لیئارساب و  نانبل 

.ددرگ اپرب  نانبل  رد  اهینیطسلف  تیلاعف  يدازآ  هیلع  هل و  یتارهاظت  دش  بجوم  نانبل  بونج  هب 

تاجتسد دروخرب  درک و  کمک  یلخاد  عاضوا  یمارآان  هب  هک  دوب  يا  هلئسم  زین  نانبل  تاباختنا  - 2

رد هک  دهد  یم  ناشن  تاباختنا  جیاتن  دش  دارفا  لتق  حرج و  هب  رجنم  دراوم  يا  هراپ  رد  فلتخم 

ياههورگ هدـیدرگن و  لصاح  هتـشذگ  هب  تبـسن  یـسایس  ياههورگ  ناـیم  تردـق  هنزاوم  ظاـحل  زا  یمهم  تارییغت  هدـنیآ  سلجم 
.دنراد تسد  رد  ار  تیرثکا  ناکامک  یتسار  تسد 

یجراخ تسایس 

هک دندیشوک  روشک  نیا  تاماقم  دوب و  هنسح  نانچمه  برع  ور  هنایم  ياهروشک  اب  نانبل  طباور  - 1
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.تسا هایس » ربماتپس   » هب فورعم  لاس 1970م ، رد  ندرا  شترا  يوس  زا  ناینیطسلف  راتشک  هعجاف  روظنم  - . 1
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.دندومن ظفح  ار  دوخ  هنسح  طباور  زین  برع  ریهامج  داحتا  رگید  وضع  ود  اب  دنشخب و  دوبهب  زین  هیروس  اب  ار  دوخ  تابسانم 

اب شطباور  هک  یلاـح  رد  درک  يوریپ  برغ  هب  لـیامت  یـشم  طـخ  زا  ناـنچمه  ناـنبل  تـلود  یجراـخ  تسایـس  بوچراـهچ  رد  - 2
ود نایم  ار  دوخ  تسایـس  هنزاوم  نانچمه  دـنک  یم  یعـس  نانبل  تلود  بیترت  نیاب  دوب و  هنـسح  ناـکامک  قرـش  كولب  ياـهروشک 

.دیامن ظفح  یناهج  كولب 

تیوک

یلخاد عاضوا 

یکچوک ياهراجفنا  زا  هتشذگ  دوب و  هجاوم  یبسن  شمارآ  اب  ریخا  هام  یط 6  تیوک  یلخاد  عاضوا  - 1

.دشن هدهاشم  دشاب  یلخاد  تینما  لخم  هک  یمهم  هعقاو  روشک  نآ  یتفن  تاسیسأت  رد 

قیرط زا  تلود  عقومب  مادقا  اب  دریگ  هدهعب  ار  یلاعف  شقن  تفر  یم  هک  تیوک  سلجم  رد  یلم  هورگ  - 2

.دیامن بسک  یتیقفوم  تسناوتن  نآ  ياضعا  دیدهت  عیمطت و 

ینیمزریز داح و  ياهتیلاعف  زا  هک  تسا  هدیـشوک  یـسایس  ياـههورگ  ياـهتیلاعف  هب  یبسن  يدازآ  نداد  اـب  تیوک  تلود  یلک  روطب 
.دیامن يریگولج  میژر  هیلع  نانآ 

یجراخ تسایس 

ور هنایم  یطارفا و  ياهتردق  نایم  هنزاوم  ینعی  دوخ  یسایس  یلصا  یـشم  طخ  هب  هک  دومن  شـشوک  تیوک  تلود  تدم  نیا  رد  - 1
رارقتسا لباقم  رد  هک  یلاح  رد  هنیمز  نیا  رد  .دهد  همادا  برع  ناهج 

بجوم هک  یمادـقاب  نکل  داد  ناشن  يدـیدش  لمعلا  سکع  ارهاظ  زمره  هگنت  هناـهد  ریازج  رد  ناریا  یهاـشنهاش  حلـسم  ياهدـحاو 
.دزن تسد  دشاب  ناریا  اب  طباور  یگریت  دیدشت 

هژیوب برع  ناهج  رد  ثعب  بیقر  ياهتردـق  يوسب  درک  یعـس  قارع  یثعب  میژر  لابق  رد  دوخ  عقوم  میکحت  يارب  تیوک  تلود  - 2
.تسا هدوب  تسایس  نیا  زا  يا  هنومن  تیوک  هب  دسا  ظفاح  تاداسلارونا و  ترفاسم  .دروآ  يور  هیروس  رصم و 

.دیامن هدافتسا  قارع  ثعب  ربارب  رد  هدننک  لیدعت  ياهتردق  ناونعب  رصم  هیروس و  یتسود  بلج  زا  هدافتسا  اب  دشوک  یم  تیوک 

نایم يداصتقا  ياهیراکمه  نکل  دـنام  یقاب  يداع  نانچمه  یلعف  حطـس  رد  یتسینومک  لود  ریاـس  يوروش و  اـب  تیوک  طـباور  - 3
يریداقم نیچ  هلمج  نآ  زا  تفرگ  يرتشیب  قنور  اهروشک  نیا  تیوک و 

.دومن يرادیرخ  تیوک  زا  ییایمیش  دوک 
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سراف جیلخ  تاراما 

برع هدحتم  تاراما  فلا - 

یلخاد عاضوا 

هک دوب  تاراما  شش  زا  بکرم  يا  هیداحتا  تیدوجوم  مالعا  هقطنم  نیا  یسایس  دادیور  نیرتمهم  - 1

.تسا راد  هدهع  نآ  ققحت  رد  ار  یلاعف  شقن  یبظوبا  مکاح 

.تسا هدوب  یلم  سلجم  لیکشت  یساسا و  نوناق  نیودت  هنیباک  لیکشت  تلود  تامادقا  نیلوا  هلمج  زا 

مدع و  وتو ) قح   ) یبظوبا یبود و  هژیو  تازایتما  اب  تفلاخم  تلعب  ادتبا  رد  هک  همیخلا  سأر  - 2

ياـهورین رارقتـسا  اـب  دوب  هتفریذـپن  ار  هیداـحتا  تیوضع  دـنمتورث  تاراـما  تفن  دـیاوع  زا  یـصوصخم  مهـس  تفاـیرد  رد  تیقفوم 
ناریا اب  تاراما  يداصتقا  یـسایس و  طباور  عطق  نایناریا و  جارخا  هیداحتا ]،[ هب  ار  دوخ  قاـحلا  طرـش  بنت ]،[ ریازج  رد  یهاـشنهاش 

هجراش و نیمزرـس  تدحو  هک  دوخ  یمیدـق  يوزرآ  هب  هجراش  رد  یئاتدوک  ماجنا  قیرط  زا  درک  یعـس  نآ  لابندـب  تشاد و  مالعا 
بـسک یتیقفوم  نکل  دوب  رادروخرب  قارع  تیامح  ینابیتشپ و  زا  هار  نیا  رد  هچرگا  دـناشوپ و  لـمع  هماـج  دـشاب  یم  همیخلا  سأر 

.دمآرد هیداحتا  تیوضعب  دوخ  یلبق  طیارش  زا  ندرک  رظنفرص  اب  هجیتنرد  دومنن و 

یجراخ تسایس 

یئاسانش زا  دراد  نیشن  خیـش  نیا  اب  یبظوبا  بونج  رد  عقاو  هرارزلا  هقطنم  یمیرب و  هحاو  رـس  رب  هک  یتافالتخا  ببـسب  ناتـسبرع  - 1
هدهعب ار  تاراما  ریاس  يربهر  هک  يردتقم  یبظوبا  لمحت  يدوعس  ناتـسبرع  يارب  اریز  تسا  هدومن  يراددوخ  برع  هدحتم  تاراما 

تاراما ربارب  رد  يا  ههبج  رطق  نامع و  نیرحب و  هب  یکیدزن  اب  هک  دنک  یم  ششوک  لصا  نیمه  يور  دشاب  یم  راوشد  دشاب  هتشاد 

.دهد لیکشت  برع  هدحتم 

روظنم نیمه  هب  دیامن  مادقا  یبرع  لود  تیامح  بلج  رد  ات  داد  تصرف  برع  هدـحتم  تاراما  تلودـب  همیخلا  سأر  هلئـسم  لح  - 2
.دومن هیروس  نادوس و  یبیل و  هب  یترفاسم  دیاز  خیش 

طباور رارقتـسا  اـب  ار  دوخ  تقفاوم  روشک  ود  ره  درک و  ندـید  روشک  نآ  زا  يوروش  زا  یتئیه  تاراـما  داـحتا  لیکـشت  لابندـب  - 3
 - يدوعس ناتسبرع  تاماقم  ینارگن  بجوم  رما  نیا  .دنتشاد  مالعا  یسایس 

هجوت اب  داحتا  تلود  ساسا  نیمه  يور  هتخاس و  مهارف  ار  داحتا  وضع  ماکح  زا  يا  هدع  تیوک و 
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.تسا هدرک  توکس  ریفس  لدابت  يارب  يوروش  ياهتساوخرد  لباقم  رد  نونکات  عوضوم  تیساسح  هب 

نیرحب ب - 

یلخاد عاضوا 

نیودـت مدـع  تاباصتعا  نیا  تلع  .دوب  مارآان  نارگراک  تارهاظت  تاباصتعا و  تلعب  نیرحب  یلخاد  عاضوا  هتـشذگ  هام  شـش  یط 
اهتمیق حطس  ندوب  الاب  اهدزمتسد و  ندوب  نییاپ  یساسا -  نوناق 

نداد اب  ماجنارـس  نیرحب  تلود  .تشاد  تکرـش  تارهاـظت  نیا  رد  نارگراـک  ياکیدنـس  لیکـشت  راعـش  اـب  یلم  ههبج  تسا و  هدوب 
هنماد هعسوت  زا  تسناوت  یماظتنا  ياهورین  زا  هدافتسا  هدعو و 

.دیامن مارآ  ار  نآ  ماجنارس  يریگولج و  تارهاظت 

یجراخ تسایس 

یـشزومآ ياـهروظنمب  قرحم  یئاوه  هاـگیاپ  زا  هک  دـنتفای  هزاـجا  یتـیوک  ناـنابلخ  دوب و  هنـسح  ناـنچمه  تیوک  نیرحب و  طـباور 
.دنیامن هدافتسا 

ببـسب قارع  تلود  اب  نیرحب  طباور  یلو  تسا  رادروخرب  يا  هناتـسود  تیفیک  زا  زین  رـصم  يدوعـس و  ناتـسبرع  اـب  نیرحب  طـباور 
قاچاق هحلسا  فشک  دوب و  هجاوم  يدرس  اب  دراد  یم  لومعم  ینیرحب  ياهیثعب  زادنارب و  ياههورگ  زا  قارع  یثعب  میژر  هک  یتیامح 

ترافس راشتسم  ناد  هماج  رد 

.تسا هداد  شیازفا  روشک  نآ  تیلاعف  زا  ار  ینیرحب  تاماقم  ینارگن  نیرحب  رد  قارع 

هامشش رد  زادنارب  ياههورگ  تیلاعف  پ - 

ود .دنداد  همادا  هدنیآ  رد  عیـسو  ياهتیلاعف  ماجنا  يارب  دوخ  یگدامآ  ندرب  الاب  هب  زادنارب  ياههورگ  یـسررب ]،[ تحت  تدم  رد  - 1
یلم کـیتارکمد  شخبیدازآ  ههبج   » و هدـش » لاغـشا  یبرع  جـیلخ  قلخ  شخبیدازآ  ههبج   » ینعی یناـمع  یپـچ  تسد  لاـعف و  هورگ 

اب هیروف 1972  رد  یبرع » جیلخ  نامع و 

ناوت یم  ار  فالتئا  نیا  .دنداد  لیکشت  یبرع » جیلخ  نامع و  قلخ  شخبیدازآ  ههبج   » مانب يدحاو  ههبج  دندومن و  فالتئا  رگیدکی 
.تسا هتشاد  دوجو  ههبج  ود  نایم  یئاهیراکمه  اهسامت و  رخاوا 1970  زا  اریز  تسناد  رثؤم  اهنآ  ياهتیلاعف  رد  یلعف  طیارش  رد 

تیبثت تهج  رد  سراف  جیلخ  تاراما  رد  هدش  لاغشا  یبرع  جیلخ  قلخ  شخبیدازآ  ههبج  ياهتیلاعف  - 2

.تسا هدوب  زکرمتم  تاراما  سیلپ  حلسم و  ياهورین  رد  يذوفن  عقوم 

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 376 

http://www.ghaemiyeh.com


كرابم رمع  نامثع  يربهر  تحت  یهورگ  تاراما  هقطنم  رد  ههبج  ياه  هخاش  رد  هک  دسر  یم  رظنب  - 3
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هدومن ظفح  ًالقتـسم  نمی  قلخ  کیتارکمد  يروهمج  قارع و  اـب  ار  دوخ  طـباور  هورگ  نیا  دوش  یم  هتفگ  هک  .دـشاب  هدـمآ  دوجوب 
.تسا

راک بزح  هژیوب  هقطنم  زادنارب  ياههورگ  هب  هتسباو  رصانع  نتخاس  هدامآ  هب  نانچمه  قارع  تلود  - 4

.تسا هتشاد  یسوسحم  تیلاعف  هقطنم  رسارس  رد  ثعب  بزح  ياه  هکبش  شرتسگ  هنیمز  رد  هداد و  همادا  برع 

سرام تاباصتعا 7  تارهاظت و  رد  تسا  نارگراک  یئاکیدنـس  نامزاس  لیکـشت  ناـهاوخ  هک  نیرحب  رد  یلم  شخبیدازآ  ههبج  - 5
رد یئاهراعش  لمح  هتشاد و  تکرش  هنالاعف  روطب  ًالامتحا   1972

.تسا رما  نیا  رب  يا  هنیرق  ناگدننک  باصتعا  فرط  زا  نارگراک  هیداحتا  لیکشت  هنیمز 

ریخا هامشش  رد  رطق 

یلخاد عاضوا 

نایم یگداوناخ  تافالتخا  ندـش  ینلع  نیـشن  خیـش  نآ  لالقتـسا  مالعا  زا  سپ  هلئـسم  نیرتمهم  رطق  یلخاد  عاضوا  بوچراهچ  رد 
دوب هدش  بلس  يو  زا  لاس 1960  رد  هک  تسناد  یم  یقح  ثراو  ار  دوخ  رطق  دهعیلو  هفیلخ  خیـش  دوب و  رطق  همکاح  تئیه  ءاضعا 

بیبحت تامادقاب  تسد  تفرگ و  تسدب  ار  تردق  يزیرنوخ  نودـب  ياتدوک  کی  اب  رطق  ریما  تبیغ  زا  هدافتـسا  اب  هیروف 1972  رد 
نینچمه هدز و  شترا  دارفا  تلود و  نادنمراک  قوقحب  دصرد  ندرک 20  هفاضا  لیبق  زا  زیمآ 

.دومن بوصنم  عافد  ترازوب  ار  شدنزرف  درک و  رانکرب  راک  زا  ار  سیلپ  یسیلگنا  سیئر  هدنامرف و 

.دشاب یم  طلسم  عاضوا  رب  زین  نونکا 

یجراخ تسایس 

یگداوناخ یگتسباو  طباور  يدرس  نیا  تلع  تفر و  يدرسب  ور  یبود  اب  اتدوک  لابندب  رطق  طباور  - 1

.دشاب یم  یبود  مکاح  اب  رطق  عولخم  ریما 

احیولت رطق  اب  دوخ  زرم  رد  یئاهدحاو  رارقتسا  اب  يدوعس  ناتسبرع  تاماقم  رطق  رد  اتدوک  لابندب  - 2

لـصیف کلم  دنا و  هداد  ناشن  عولخم  ریما  یبود و  خیـش  یلامتحا  تاکیرحت  ربارب  رد  هفیلخ  خیـش  میژر  زا  تیامح  هب  ار  دوخ  دصق 
ریاـس فرط  زا  روـشک  نیا  هیلع  یمادـقا  هچناـنچ  هک  دوـمن  هراـشا  تشاد  لاـسرا  رطق  دـیدج  ریما  هفیلخ  خیـش  يارب  هک  یماـیپ  یط 

.دش دهاوخ  یماظن  هلخادم  زا  راچان  يدوعس  ناتسبرع  دریگ  تروص  اهروشک 
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هام رد 6  نمی  یبرع  يروهمج 

یلخاد عاضوا 

هتشذگ تالکـشم  تدم  نیا  لوط  رد  داد و  لیکـشت  يدیدج  تلود  ینیعلا  نسحم  اددجم  يرمعلا  نسح  هنیباک  طوقـس  لابندب  - 1
: ریظن

هجدوب رسک  زا  یشان  يداصتقا  نارحب  - 1

یجراخ ضورق  - 2

فلاخم قفاوم و  ریاشع  اب  نمی  تلود  فالتخا  - 3

.تسا هتشاد  رارق  زین  ینیعلا  نسحم  هنیباک  ربارب  رد  نانچمه 

یجراخ تسایس 

.تسا هدوب  هنسح  نانچمه  برع  ور  هنایم  لود  اب  روشک  نیا  یسایس  طباور  - 1

رارق نارحب  هناتسآ  رد  دش و  هریت  تدشب  نمی  قلخ  کیتارکومد  يروهمج  اب  روشک  نیا  تابسانم  - 2

تلع .دندومن  مادقا  كرتشم  زرم  رد  دوخ  ياهورین  رارقتسا  هب  روشک  ود  ره  هکیئاج  ات  تفرگ و 

.تسا هدوب  دوش  یم  تیامح  يدوعس  ناتسبرع  بناج  زا  هک  ندع ) میژر  فلاخم   ) یلم تدحو  ههبج  تیلاعف  یگریت  نیا  هدمع 

داد و يرتهب  طباور  هب  ار  دوخ  ياج  ینایریالا  یـضاق  تسایرب  ینمی  تئیه  ترفاسم  لابندب  يوروش  اب  روشک  نیا  طباور  یگریت  - 3
.دش هداد  نمی  تلود  هب  يداصتقا  ياهکمک  ياطعا  لوق  زین  يوروش  فرط  زا 

رصم

یلخاد عاضوا 

زا یشان  رما  نیا  تسا و  هدوب  یبسن  ياهیمارآان  اب  هجاوم  رصم  یلخاد  عاضوا  هتشذگ  هام  رد 6  - 1

یئاهیئاضران شیازفا  بجوم  گنج  هن  حلـص و  هن  شور  همادا  تسا و  هدوب  نایوجـشناد  ناولح و  تاجناخراک  نارگراک  تاباصتعا 
.دیدرگ یسایس  ياههورگ  شترا و  رد 

رتکد تسایرب  دـیدج  تلود  لیکـشت  نینچمه  يروهمج و  تسایر  تارایتخا  شیازفا  دـیدج و  یـساسا  نوناـق  بیوصت  لابندـب  - 2
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يرثؤم ماگ  برع  تسیلایسوس  داحتا  بزح  يرادا و  ياهنامزاس  زا  دوخ  نافلاخم  هیفـصت  رد  تسناوت  تاداسلارونا  ]، [ یقدص زیزع 
تـسایس زا  تاداقتنا  شیازفا  هب  هجوت  اب  یلو  تسا  هدوب  يداصتقا  طیارـش  دوبهب  یقدص  زیزع  رتکد  هنیباک  ياهفدـه  زا  یکی  درادرب 

هب تسا و  هدوبن  بایماک  دوخ  ياهفده  هب  لوصو  رد  هنیباک  نیا  هک  تفگ  ناوت  یم  يو  يداصتقا 

242 ص :

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 380 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا هدش  هدینش  یقدص  زیزع  نتفر  رانک  دروم  رد  یتاعیاش  لیلد  نیمه 

یجراخ تسایس 

اب طباور  دوبهب  تهج  رد  یئاهـششوک  تسا و  هدوب  هنـسح  نانچمه  يدوعـس  ناتـسبرع  اب  رـصم  طباور  یـسررب  تحت  تدـم  رد  - 1
طباور یلک  روطب  .تسا  هدمآ  لمعب  هدربمان  تاماقم  فرط  زا  ریازجلا 

.تسا هدوب  رادروخرب  یسوسحم  يدوبهب  زا  تیوک  يدوعس و  ناتسبرع  ریظن  برع  يور  هنایم  ياهروشک  اب  رصم 

نینچمه رـصم و  اب  تدـحو  داهنـشیپ  اب  تسا  هدیـشوک  قارع  تلود  .دومن  ظفح  ار  دوخ  يدرـس  تلاـح  قارع  اـب  رـصم  طـباور  - 2
.دهد ناشن  نیبامیف  طباور  دوبهب  هب  ار  دوخ  لیامت  لیئارسا  بارعا و  گنج  تهج  یگدامآ  ناونع  هب  رصم  هب  یغلبم  تخادرپ 

رد یئاـه  يورکت  وـضع  لود  یلو  دوـمن  ظـفح  ار  دوـخ  يربـهر  تلاـح  ناـنچمه  رـصم  برع  ریهاـمج  داـحتا  بوچراـهچ  رد  - 3
یعیبط هجیتن  کی  داحتا  وضع  ياهروشک  یـسایس  يانبریز  رد  دوجوم  داضت  هب  هجوت  اب  هک  دـنا  هداد  ناشن  دوخ  یـسایس  ياهـشور 

.تسا هدوب  یبرع  هنایمرواخ  نارحب  قارع و  ندرا -  ربارب  رد  روشک  هس  یگنهامه  مدع  نآ  ياه  هنومن  هک  دور  یم  رامشب 

تیامح هب  ار  روشک  نآ  هک  تسناوتن  تاداسلارونا  یلو  دـنا  هدومن  ظفح  ار  دوخ  هنـسح  ارهاظ  طباور  نانچمه  رـصم  يوروش و  - 4
اهنت .دزاس  راداو  لیئارسا  ربارب  رد  رصم  هژیوب  بارعا  زا  يرت  يدج 

رد هرداص  كرتشم  هیمالعا  نحل  دراذگ  رصم  تلود  باسح  هب  هنیمز  نیا  رد  ناوت  یم  هک  یتیقفوم 

ياهحالـس اب  يوروش  فرط  زا  رـصم  حیلـست  هژیوب  تیقفوم و  نیا  هجیتن  هرابرد  زونه  یلو  دوب  وکـسم  زا  تاداسلارونا  رادـید  نایاپ 
.درک رظن  راهظا  ناوت  یمن  یمجاهت 

نمی قلخ  کیتارکومد  يروهمج 

یلخاد عاضوا 

بسک رس  رب  هزرابم  تسا و  هدماین  دوجوب  يا  هدمع  رییغت  روشک  نیا  یلخاد  عضو  رد  هام  یط 6  - 1

عیبر ملاس  هورگ  .تفای  همادا  نکپ  رادفرط  یلع  عیبر  ملاس  هورگ  يوروش و  رادفرط  لیعمسا  باهولادبع  هورگ  نیب  نانچمه  تردق 
بزح  ) یلم ههبج  رد  يرتهب  تیعقوم  زا  نانچمه  تدم  نیا  یط  یلع 

.تسا هدوب  رادروخرب  مکاح )

نمی يروهمج  رد  یئاههاگیاپ  ياراد  دنوش و  یم  تیامح  يدوعس  ناتسبرع  بناج  زا  هک  یشروش  ياههورگ  تیلاعف  حطس  رد  - 2
رما نیا  تلع  هدیدرگ و  لصاح  یسوسحم  شهاک  دنشاب  یم 

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 381 

http://www.ghaemiyeh.com


243 ص :

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 382 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا هدش  دراو  نانآ  رب  نمی  قلخ  يروهمج  شترا  ياهورین  بناج  زا  هک  هدوب  يرثؤم  تابرض 

یجراخ تسایس 

اب روشک  نیا  تابـسانم  لباقم  رد  هدوب و  هریت  تدم  نیا  یط  نمی  قلخ  يروهمج  يدوعـس و  ناتـسبرع  اب  ندـع  تموکح  طباور  - 1
میلعت .تسا  هدوب  رادروخرب  يا  هظحالم  لباق  يدوبهب  زا  قارع 

هدوب روشک  ود  طباور  هوحن  زا  یئاه  هنومن  ندـع  هب  یقارع  یماظن  ناسانـشراک  ناراگزومآ و  مازعا  قارع -  رد  روشک  نیا  ناـنابلخ 
.تسا

هدوب و هنسح  نیچ  يوروش و  هژیوب  قرش  كولب  اب  نآ  یپچ  تسد  تالیامت  تلعب  ندع  میژر  طباور  - 2

.تسا هدومن  تفایرد  یماظن  ياهکمک  قرش  كولب  ياهروشک  فرط  زا 

هام رد 6  نادوس 

یلخاد عاضوا 

.دوب روشک  نآ  بونج  نایشروش  اب  يزکرم  تلود  قفاوت  نادوس  یلخاد  عاضوا  رد  هلئسم  نیرتمهم  - 1

هب لباقم  رد  نکل  داد  یئاهر  یلخاد  تالکشم  زا  تمسق  کی  زا  ار  نادوس  تلود  هچرگا  رما  نیا 

تمس زا  تافالتخا  نیمه  تلعب  عافد  ریزو  سابع  نیسح  دلاخ  رگشلرس  دیدرگ و  روشک  يربهر  تئیه  رد  یئاه  یگتـسد  ود  ببس 
.تفر هرهاق  هب  درک و  يریگ  هرانک  دوخ 

هنیمز یتسار  تسد  رصانع  بیبحت  یسایس و  بازحا  هیلک  نتشاد  مالعا  ینوناقریغ  اب  نادوس  تلود  - 2

.دشاب یم  رصم  برع  تسیلایسوس  داحتا  ریظن  نآ  تالیکـشت  هک  تخاس  مهارف  نادوس  تسیلایـسوس  داحتا  بزح  لیکـشت  يارب  ار 
.تسا هدوب  روشک  رد  یسایس  ياهتیلاعف  نتفرگ  لرتنک  رد  مادقا  نیا  زا  فده 

یجراخ تسایس 

رخاوا رد  هک  دوب  هتـشاد  مالعا  ًالبق  يریمن  رفعج  هکنآ  دوجو  اب  تسا و  هدوب  هنـسح  اتبـسن  برع  ریهامج  داحتا  نادوس و  طباور  - 1
هن نونکات  نکل  تسویپ  دهاوخ  برع  ریهامج  داحتا  هب  لاس 1971 

.تسا هدومن  توکس  نآ  لباقم  رد  هکلب  هدرکن  یلمع  ار  دوخ  میمصت  نیا  اهنت 

تیوک يدوعس -  ناتسبرع  اب  طباور  هعسوت  ناوت  یم  نآ  همدقم  رد  تفای و  دوبهب  برع  يور  هنایم  ياهروشک  اب  نادوس  طباور  - 2
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.درب مان  ار  برع  هدحتم  تاراما  تلود  و 

ینامور اب  تابـسانم  هعـسوت  هلـصاح  لوحت  اهنت  تفای و  همادا  نانچمه  دوخ  هتـشذگ  تیفیک  رد  قرـش  كولب  اـب  نادوس  طـباور  - 3
موطرخ هب  ینامور  يروهمج  سیئر  ترفاسم  نآ  هنومن  هک  تسا 
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.دشاب یم  نادوس  هب  يداصتقا  کمک  رالد  نویلیم  تخادرپ 75  اب  تقفاوم  و  موطراخ ] ]

يدوعس ناتسبرع 

یلخاد عاضوا 

عاضوا رد  يریثأت  یلو  هتشاد  همادا  افخ  رد  نانچمه  لصیف  کلم  ینیشناج  يارب  یتنطلس  هداوناخ  دارفا  ياه  تباقر  تافالتخا و  - 1
.تسا هدراذگن  ياج  رب  یلخاد 

یجراخ تسایس 

رد نانچمه  هیروس  نادوس و  رـصم و  اب  روشک  نیا  طباور  تسا و  هنـسح  نانچمه  برغ  كولب  اـب  يدوعـس  ناتـسبرع  تابـسانم  - 1
.تسا هریت  نمی  یبرع  يروهمج  قارع و  اب  يدوعس  ناتسبرع  تابسانم  یلو  دنام  یقاب  هناتسود  تیفیک 

هحود رـس  رب  یبظوبا  اب  یـضرا  تافالتخا  تلعب  یلو  هتفای  يرتشیب  يدوبهب  نیفرط  طباور  ضاـیر  هب  ناـمع  ناطلـس  ترفاـسم  اـب  - 2
یئاسانش زا  تاراما  نیا  بونج  رد  عقاو  هرارزلا  هقطنم  یمیروب و 

(1) .تسا هدومن  يراددوخ  تاراما  داحتا 

نارهت رد  هبناج  هس  ياروش  ای  سنارفنک  نیمتفه  تسیب و  زین  یتاـعالطا و  هبناـج  هس  رانیمـس  نیمهدزناـپ  لاس 1351 ، رد  نینچمه ،
سیئر دضتعم  راسمیت  ریخا ، تسشن  رد  .دش  رازگرب 

هراپ هقطنم و  عاضوا  هرابرد  ینانخس  هناگ ، هس  ياه  سیورس  نانواعم  ياروش  رد  تکرـش  نمـض  ناریا ، یجراخ  تاعالطا  نامزاس 
هنایمرواخ و رد  يوروش  ذوفن  زین  یبرع و  ياهروشک  يا 

: تسا نینچ  هراب  نیا  رد  كاواس  شرازگ  نتم  .درک  هیارا  یلاموس ، یتح 

هناگ هس  ياهسیورس  نانواعم  ياروش  رد  یجراخ  تاعالطا  نامزاس  تسایر  راسمیت  قفارود  قطن 

لئاسم نوماریپ  هدومن و  تاقالم  ار  زیزع  ناراـکمه  رگید  راـبکی  تسا  هدـش  مهارف  یتصرف  هک  متقوشوخ  رایـسب  مرتحم ، ناراـکمه 
.میامن رظن  لدابت  وگتفگ و  هقطنم  مهم 

يارب يدـیدج  راکتبا  راظتنا  رد  مانتیو  رد  اکیرما  يریگرد  نتفاـی  ناـیاپ  زا  سپ  برع  ناـهج  هکنآ  اـب  میا  هدـمآ  مهدرگ  هک  نونکا 
نیا رد  نارحب  دشاب  یم  روشک  نیا  بناج  زا  هنایمرواخ  نارحب  لح 

ندومن مکحتـسم  اب  هک  دـنک  یم  شالت  رـصم  یطیارـش  نینچ  رد  .دـیامن  یم  هجوت  بلج  رطخ  نوناک  کی  ناونعب  ناـنچمه  هقطنم 
یلک تردق  زا  هدافتسا  اب  دناوتب  هدرک ])[ رییغت  رایسب  هتشذگ  هب  تبسن  هتبلا  هک  یتیعقوم   ])[ برع يایند  رد  شیوخ  يربهر  تیعقوم 
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هک یحلص  هب  ندیسر  يارب  بارعا 
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.يرس يدنب  هقبط  اب  هرامش ، نودب  تشهبیدرا 1351 ، كاواس ، شرازگ  - . 1

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 386 

http://www.ghaemiyeh.com


.دوش وگتفگ  دراو  اکیرما  اب  تردق  عضوم  زا  دشاب  یبرع  ياهروشک  عفانم  نمضتم 

دهاوخن بارعا  یگنج  تردـق  تیوقت  رد  یهجوت  لباق  يروف و  رثا  هچرگا  یبرع  ياـهروشک  یماـظن  كرتشم  یهدـنامرف  لیکـشت 
میژر یبلط  گـنج  زا  یـشیامن  هک  رما  نیا  نینچمه  تسا و  هدروآ  مهارف  هیروس  رـصم و  هب  ار  ندرا  یکیدزن  تاـبجوم  یلو  تشاد 

هن گنج و  هن  تلاح  همادا  هجیتن  هک  یلخاد  ياهراشف  فیفخت  تهج  يدـعاسم  هنیمز  رـصم  تلود  يارب  دوش  یم  بوسحم  تاداس 
.دروآ یم  دوجوب  تسا  حلص 

.تسا هقطنم  رد  يوروش  يذوفن  ياهتیلاعف  دنک  یم  هجوت  بلج  هنایمرواخ  نارحب  تازاوم  هب  هک  يرگید  مهم  هلئسم 

يارب شالت  ششوک و  هب  هدشن  فرـصنم  رـصم  رد  دوخ  يذوفن  تیعقوم  دیدجت  روظنمب  شالت  زا  زونه  هکیلاح  رد  يوروش  تلود 
زین یئاهتیقفوم  هدوزفا و  هیروس  قارع و  رد  شیوخ  عقوم  میکحت 

یماظن و ناسانشراک  مازعا  اب  تسا  هتسناوت  يوروش  هک  ینعم  نیدب  .تسا  هدروآ  تسدب  دوخ  هب  اهروشک  نیا  یگتـسباو  تهج  رد 
یساسا نکر  ود  رد  كوکرک  هدش  یلم  هقطنم  هلیمر و  تفن  زا  يرادرب  هرهب  رد  يراکمه  یماظن و  ياهشزومآ  هنیمز  رد  قارعب  ینف 

.دیامن هنخر  يرتشیب  نازیم  هب  روشک  نیا  تفن  تعنص  شترا و  ینعی  قارع 

شیازفا نیبم  دوخ  هک  میتسه  يوروش  فرط  زا  دیدج  ناسانشراک  مازعا  یماظن و  هجوت  لباق  ياهکمک  ياطعا  دهاش  زین  هیروس  رد 
.دشاب یم  هنارتیدم  لحاوس  رد  روشک و  نیا  رد  يوروش  يذوفن  شالت 

هجوت زین  ناتـسبرع  هریزج  هبـش  یبرغ  بونج  رد  روشک  نیا  ياـهتیلاعف  هب  یتسیاـب  هناـیمرواخ  رد  يوروش  يذوـفن  عـقوم  میـسرت  رد 
رب هوالع  زادـنارب  ياـههورگ  یطارفا و  ياهـشبنج  زا  تیاـمح  نمـض  نمی  قلخ  کـیتارکومد  يروهمج  رد  ذوفن  اـب  يوروش  .دومن 

هناهد رد  ذوفن  بسک  ددص  رد  هکنیا 

شخبیدازآ ههبج  دننام   ) اقیرفا قرـش  رد  برخم  ياهـشبنج  زا  تیامح  يارب  یهاگیاپ  ناونعب  روشک  نیا  زا  دـشاب  یم  سراف  جـیلخ 
یقرـش لحاوس  رب  طلـست  ینعی  دـنه  سونایقا  برغ  رد  شیوخ  یلـصا  دـصاقم  ققحت  يارب  ار  هنیمز  ات  دـنک  یم  هدافتـسا  زین  هرتیرا )

.دیامن یلمع  اقیرفا 

زا هدافتسا  اب  نیچ  .میتسه  يوروش  نیچ و  نیب  يذوفن  تباقر  کی  دهاش  اقیرفا  قرش  رمحا و  رحب  ساسح  هقطنم  رد  رضاح  لاح  رد 
دودح رد  رضاح  لاح  رد  تسا و  هتـشادرب  روشک  نیا  رد  دوخ  ذوفن  هعـسوت  تهج  رد  يرثؤم  ياهماگ  نادوس  رد  يوروش  تسکش 

رد ینیچ  سانشراک  رازهکی 
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ود لهچ و  رب  غلاـب  هک  ار  اـهحرط  نیا  زا  یخرب  هنیزه  نیمأـت  نیچ  نآ  رب  هوـالع  دنتـسه و  راـکب  لوغـشم  نادوس  ینارمع  ياـهحرط 
نادوس لالقتـسا  زورلاس  رد  نیچ  تخاس  ياهامیپاوه  اـهکنات و  هژر  هوـالعب  .تسا  هتفرگ  هدـهعب  دـشاب  یم  گـنیلرتسا  هریل  نویلیم 

زا روشک  نیا  هک  تسنآ  رگنایامن 

.تسا هدیدرگ  زهجم  یماظن  ینف  تازیهجت  اب  نیچ  فرط 

رد هک  یئاهفده  هب  هجوت  اب  اهیوروش  دور  یم  رامـشب  یمهم  هاگیاپ  دنه  سونایقا  رد  نآ  کیژتارتسا  تیعقوم  تلعب  هک  یلاموس  رد 
تهج يریگیپ  شالت  دنراد  دنه  سونایقا  ات  اقیرفا  قرش 

یماظن تازیهجت  سانـشراک و  هحلـسا -  رظن  زا  روشک  نیا  شترا  رـضاح  لاح  رد  هک  يروطب  دـنروآ  یم  لـمعب  دوخ  ذوفن  هعـسوت 
یبوخب ار  روشک  نیا  ياهفده  تیهام  یلاموس  ردانب  هعسوت  رد  يوروش  هجوت  لباق  تیلاعف  .تسا  يوروش  طلـست  تحت  لماک  روطب 

رد يرثؤـم  لـماع  ناوـنعب  ناوـت  یم  ار  نردـم  ًـالماک  تازیهجت  اـب  يوروـش  يریگیهاـم  ياـهقیاق  هک  تقیقح  نیا  .دـهد  یم  ناـشن 
ینابیتشپ

دنک و یم  هیجوت  یلاموس  يردنب  تالیهـست  هعـسوت  رد  ار  يوروش  شالت  دروآ  باسحب  دـنه  سونایقا  رد  يوروش  ناگوان  تردـق 
ناونعب یلاموس  زا  يوروش  هک  تشاد  هجوت  دیاب  نیا  رب  هوالع 

.دیامن یم  هدافتسا  هرتیرا  شخبیدازآ  ههبج  زادنارب  رصانع  هب  کمک  تهج  یهاگیاپ 

قرـش و كولب  ذوفن  رطخ  هجوتم  ار  ام  دـیدرگ  میـسرت  یلک  روطب  مالک  ندـش  ینـالوط  زا  زارتحا  ببـس  هب  هک  يریوصت  ناـیاقآ ]![
رمحا رحب  هنایمرواخ و  تینما  تابث و  يارب  رگید  هدننک  دیدهت  لماوع 

اهروشک نیا  يذوفن  ياهکیتکات  یسررب  يارب  سیورس  هس  يراکمه  هک  مراد  نانیمطا  دیامن و  یم 

هقطنم شمارآ  نیمأـت  رتهب  تراـبعب  نآ و  زا  يریگولج  ياـههار  نییعت  تارطخ و  ینیب  شیپ  تهج  رد  یـشخبرمث  تارثا  دـناوت  یم 
(1) .دشاب هتشاد 

لدابت هنیمز  رد  یهاشنهاش ، ناریا  لیئارـسا و  هیکرت ، یتاعالطا  ياـه  سیورـس  يراـکمه  دـش ، هراـشا  نیا  زا  شیپ  هک  هنوگ  ناـمه 
هراومه اه ، تیلاعف  رگید  رانک  رد  یتاعالطا ، ياه  شرازگ 

: تسا هدمآ  لاس 1352 ، رد  كاواس ، تاعالطا  لدابت  شخب  شرازگ  رد  .تشاد  همادا 

هبناج هس  سنارفنک 

شرازگ

لک تیریدم  راسمیت  راضحتسا  روظنم :
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هس هلیسو  ربخ  یلصا  رصانع  ندش ، هدیناشوپ  نازیم  یسررب  هعلاطم و  هب  تبسن  رماوا  يارجا  رد 
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: دسر یم  ضرعب  ریز  حرشب  هجیتن  دیدرگ و  مادقا  هیکرت ) لیئارسا و  ناریا -   ) راکمه سیورس 

: سیورس ودب  كاواس  یلاسرا  ياهشرازگ  - 1

اهـشرازگ ریاس  هدوب و  قبطنم  ربخ  یلـصا  رـصانع  اب  ًالماک  هیکرت  لیئارـسا و  سیورـس  ودب  كاواس  یلاسرا  تاعالطا  زا  دصرد   45
.تسا هدش  هداد  صیخشت  مهم  هجوت و  لباق 

: كاواس هب  هیکرت  سیورس  یلاسرا  ياهشرازگ  - 2

یتفن رئاخذ  دروم  رد  یموس  راکـشآ و  عباـنم  زا  اـهنآ  ياـتود  هک  تسا  هدـش  لـصا  كاواـس و  هب  شرازگ  هس  طـقف  تدـم  نیا  رد 
هتشاد قابطنا  ربخ  یلصا  رصانع  اب  يدودح  ات  هک  تسا  هدوب  كوکرک 

.تسا

: كاواس هب  لیئارسا  سیورس  یلاسرا  ياهشرازگ  - 3

نیا ياهـشرازگ  یلک  روطب  هدوب و  ربخ  یلـصا  رـصانع  اب  قبطنم  ًالماک  كاواـس  هب  سیورـس  نیا  یلاـسرا  تاـعالطا  زا  دـصرد   40
.دشاب یم  يرادرب  هرهب  لباق  دیفم و  سیورس 

.ددرگ یمن  هئارا  يداهنشیپ  ربخ  یلصا  رصانع  رییغت  دروم  رد  انمض 

(1) یمامغ بویا  تاعالطا -  لدابت  شخب 

رد ینارگن  زاربا  نمض  هدش ، هیارا  لاس 1351 ) ًالامتحا   ) هبناج هس  ياروش  هب  هبناج  هس  تاـعالطا  هتیمک  يوس  زا  هک  یـشرازگ  رد 
رد .تسا  هدیدرگ  هراشا  برع  ناهج  یـسایس  ياه  يدـنب  هتـسد  هب  یبرع ، ياهروشک  یـضعب  رد  يوروش  ذوفن  روضح و  صوصخ 
قلخ کیتارکمد  يروهمج  یبیل ، رـصم ، هیروس ، قارع ، نوچ  ییاهروشک  یجراخ  طباور  یلخاد و  تالوحت  راـبخا و  شرازگ ، نیا 

يریگ و هجیتن  ناونع ؛ تحت  شرازگ ، همتاخ  رد  .تسا  هتفرگ  رارق  یسررب  دروم  فاس )  ) نیطـسلف شخب  يدازآ  نامزاس  زین  نمی و 
رد یسایس  ياه  هورگ  یضعب  زا  نیلمرک  تیامح  زین  نیچ و  اکیرمآ و  ذوفن  طسب  زا  يریگـشیپ  هنیمز  رد  يوروش  فادها  داهنـشیپ ،

: تسا حرش  نیا  هب  كاواس  دانسا  تیاور  قبط  رظن ، دروم  شرازگ  .تسا  هتفرگ  رارق  هراشا  دروم  یبرع  ياهروشک 

تاعالطا هتیمک  شرازگ  تاکن  مها  هصالخ 

هبناج هس  ياروش  هب 

یبرع لود  رد  تسینومک  ياهروشک  يوروش و  ذوفن 
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.تسا هدشن  لصاح  يرییغت  هقطنم  رد  يذوفن  ياهاپاج  تیوقت  هعسوت و  رب  ینبم  يوروش  دربرود  تسایس  رد  - 

زا يرادرب  هرهب  يداصتقا و  یماظن و  ياهکمک  ياطعا  قیرط  زا  دوخ  ذوفن  هعسوت  يارب  اهیوروش  - 

.دیامن یم  تیلاعف  مزینومک  زا  مهلم  ياهروشک  قیرط  زا  يراکبارخ  نینچمه  یلحم و  تافالتخا 

رارق یئایفارغج  یکیژتارتسا ، ياهیزیر  حرط  دربرود و  تسایس  يانبم  رب  يوروش  ياهفده  مدقت  - 

.دراد

یشیپ هنایمرواخ  لئاسم  رب  نیچ  قلخ  يروهمج  اب  طباور  اکیرمآ و  اب  یئادز  جنشت  اپورا - لئاسم  - 

.تسا هتفرگ 

کمک هقطنم  رد  وکـسم  ذوفن  هعـسوت  هب  دنتـسه  نآ  ناهاوخ  اهیوروش  هک  هنایمرواخ  هقطنم  رد  حلـص  هن  گنج و  هن  تلاح  همادا  - 
.دنک یم 

حلص رارقتسا  بجوم  يوروش  هحلسا  هک  دنا  هدش  هجوتم  یبرع  ياهروشک  ناربهر  زا  يا  هراپ  هچرگا  - 

رثؤم هقطنم  رد  روشک  نآ  هعـسوت  رد  زونه  یبرع  ياهروشک  هب  يوروش  بناج  زا  یماظن  تازیهجت  لاسرا  یلو  دوش  یمن  هقطنم  رد 
.تسا

نیا .دننک  يرادرب  هرهب  تردقربا  ود  اب  دوخ  یلعف  طباور  زا  هک  دنـشوک  یم  یبرع  ياهروشک  ناربهر  زا  يا  هراپ  رـضاح  لاح  رد  - 
.دیامن یم  کمک  هقطنم  رد  يوروش  ذوفن  يرادیاپ  هب  رما 

يوروش کنیا  هدـش و  دایز  دـنه  سونایقا  رد  نآ  یئایرد  يورین  شیازفا  تبـسن  هب  هناـیمرواخ  رواـجم  قطاـنم  رد  يوروش  عفاـنم  - 
.تسا هدمآرد  گرزب  یئایرد  تردق  کی  تروصب 

ذوفن هعـسوت  يارب  يا  هیلوا  ياپ  ياج  ناونعب  دـنه  سونایقا  خرـس و  يایرد  رداـنب  رگید  اربرب و  ندـع و  هب  دوخ  هجوت  هب  يوروش  - 
.تسا هداد  همادا  هقطنم  رد  دوخ 

هقطنم رد  یـسایس  لـح  هار  کـی  هب  لوصو  زا  هک  دـهد  یم  ناـکما  يوروش  هب  نیطـسلف  شخبیدازآ  ناـمزاس  يوروـش و  طـباور  - 
.دوش يریگولج 

وکـسم و نیب  هک  یئاهرظن  فالتخا  دوجو  اب  دراد  رارق  يوروش  عفانم  تهج  رد  نیطـسلف  شخبیدازآ  نامزاس  بارعا و  تافالتخا  - 
دروخ یم  مشچ  هب  ونژ  حلص  سنارفنک  دروم  رد  روکذم  نامزاس 

.تسا رارقرب  زونه  نیفرط  نیب  یلک  مهافت  اذهعم 
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همادا اقیرفآ  قرش  هژیوب  هقطنم  رد  ذوفن  روظنم  هب  يوروش  ياهتسکش  زا  يرادرب  هرهب  يارب  دوخ  ياهششوک  هب  نانچمه  اه  ینیچ  - 
هزاجا روشک  نیا  هب  نآ  یلعف  تاناکما  ندوب  دودحم  یلو  هداد 

249 ص :
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.ددرگ يوروش  ذوفن  نیزگیاج  هک  دهد  یمن 

برع ياهروشک 

لیامت قفاوت  لوصح  لقاال  ای  یگتسبمه و  يارب  بارعا  رگید  تقو  ره  زا  شیب  هک  دسر  یم  رظن  هب  - 

.دنهد یم  ناشن 

نیب هدومن  ششوک  نیدموب  اریخا  هتفای و  همادا  نانچمه  لصیف  گرم  زا  سپ  يدوعس  ناتسبرع  شقن  - 

هدش بارعا  یگتسبمه  عنام  عفانم  دروخرب  رظن و  فالتخا  اذهعم  دیامن ، يرگیجنایم  برع  ناربهر 

.تسا

تروصب هدومن و  رییغت  دوب  هدش  هتخانش  ور  هنایم  ارگ و  پچ  یقرتم -  راک - هظفاحم  بلاق  رد  ینامز  هک  برع  ناهج  يدنب  هتسد  - 
.تسا هدمآرد  لیئارسا  بارعا و  هشقانم  رد  یسایس  لح  هار  نارادفرط  نیفلاخم و  ياه  ههبج 

رد دوخ  یلصا  شقن  ظفح  اب  هک  دنک  یم  شالت  يداصتقا  یسایس و  ياهیراتفرگ  دوجو  اب  رصم  تلود  - 

.دریگب لیئارسا  زا  یتازایتما  بارعا  نایم 

تاداـس انمـض  .دـشاب  یم  وا  یلخاد  تالکـشم  لـح  هار  برغ  يداـصتقا  ياـهکمک  يژولونکت و  شناد و  هک  تسا  فقاو  تاداـس 
لح هار  ندرک  ادیپ  يارب  ار  دوخ  یعاسم  هدحتم  تالایا  تسا  راودیما 

.درب دهاوخ  راک  هب  دنتسین ]) رداق  اهیوروش  هک   ]) یسایس

تاداس لمع  لالقتسا  يدودح  ات  تفن  هدننک  رداص  یبرع  ياهروشک  يداصتقا  ياهکمک  هب  رصم  زاین  - 

هب اهـسور  دـسر  یم  رظنب  دـیعب  هدوب و  يوروش  هجوت  دروم  یبرع  روشک  نیرتمهم  ناونعب  رـصم  نیا  دوجو  اـب  دـنک  یم  دودـحم  ار 
دوجو اب  .دنیامن  طقاس  ار  تاداس  میژر  دنیامن  شالت  اهسور  دراد  لامتحا  .دنیامن  رظنفرـص  روشک  نیا  رد  دوخ  ياپ  ياج  زا  یناسآ 

زا مهلم  بلغا  یپچ  لماوع  هکنیا 

، نایوجشناد هک  یتارهاظت  لکشت  رد  امیقتسم  اهیوروش  هک  دیسر  یم  رظن  هب  دیعب  دندوب  يوروش 

.دنشاب هتشاد  تلاخد  دندوب  هدومن  اپرب  هتشذگ  لاس  لوط  رد  نیلصحم  نارگراک و 

ار تاداس  دراد  دوجو  رـصم  تسایـس  رد  يرتشیب  شقن  يافیا  يارب  رـصم  حلـسم  ياهورین  فرط  زا  هک  يراشف  یبیل و  تاکیرحت  - 
.تسا هتخاس  نارگن 
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هیروس

بزح نورد  رد  دوجوم  ياهتباقر  دیاش  اما  تسا  یمتح  ینالوط  اتبسن  یتدم  يارب  هیروس  یلعف  تابث  - 

.دشاب هدرک  لزلزتم  ار  نآ  يدودحات  ثعب 

250 ص :

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 395 

http://www.ghaemiyeh.com


حلسم ياهورین  زاین  دروم  ياهحالس  نیمأت  يارب  دسا  ظفاح  اذهعم  هدمآ  دوجوب  برغ  هیروس و  طباور  رد  هک  یـشیاشگ  دوجو  اب  - 
.دنشاب یم  يوروش  هب  یکتم  هیروس 

قارع

.دنریگ شیپ  رد  يا  هزات  هار  هک  هدومن  مهارف  قارع  ناربهر  يارب  ار  ناکما  نیا  ناریا  اب  شزاس  تفن و  دمآرد  - 

رد روشک  ودـنیا  تباـقر  رد  دـیاب  ارنآ  ياـه  هشیر  عقاو  رد  یلو  تسا  تارف  هناـخدور  بآ  رـس  رب  ارهاـظ  هیروس  اـب  قارع  فـالتخا 
.درک وجتسج  ثعب  بزح  یهدنامرف  ندروآ  تسدب 

تماقا يزکرم  تارف  هقطنم  رد  هک   ) هعیـش ریاـشع  هلئـسم  نآ  نیرتمهم  هلمج  زا  تسا  وربور  یتالکـشم  اـب  یلخاد  هنیمز  رد  قارع  - 
.دشاب یم  دوجوم  یعامتجا  يداصتقا و  لحنیال  لئاسم  و  دنراد )

ار وا  هدـنیآ  رد  هک  تسا  نکمم  رما  نیا  .دـنک  مکحتـسم  ار  دوخ  تیعقوم  دـشوک  یم  تسیتامگارپ  رفنکی  ناونعب  نیـسح  مادـص  - 
.دناشکب یئارگ  پچ  هب  هرابود 

یبیل

ياهشالت ندرک  دس  يارب  یلماع  یفاذق  یبهذم  دیاقع  لوصا و  هک  تسا  هداد  ناشن  ریخا  تالوحت  - 

.تسین يوروش  يذوفن 

ینف و نادنمراک  ناسانشراک و  مازعا  قیرط  زا  یبیل  دیدش  لرتنک  مغریلع  هک  داد  دهاوخ  هزاجا  اهـسور  هب  يوروش  زا  هحلـسا  دیرخ 
.دنیامن ذوفن  روشک  نیا  رد  نیملعم 

.دش دهاوخ  دیدشت  هدنیآ  رد  يوروش  هب  یماظن  هنیمز  رد  یبیل  یگتسباو  - 

رتکیدزن یبرع  ياهروشک  اب  یبیل  طـباور  رگا  هک  دـسر  یم  رظن  هب  اذـهعم  تسا  ینیب  شیپ  لـباقریغ  ناـنچمه  یبیل  يربهر  راـتفر  - 
.دش دهاوخ  هتساک  يوروش  هب  روشک  نیا  یگتسباو  نازیم  زا  دوش 

نمی قلخ  کیتارکمد  يروهمج 

هدومن مهارف  ار  شناگیاسمه  اب  نمی  طباور  یگریت  ببس  نمی  هنایارگ  یماظن  یطارفا و  تسایس  - 

.دوش یم  هدهاشم  روشک  نیا  یطارفا  تسایس  رد  یلیدعت  اریخا  اذهعم  تسا ،

تلعب دـیاش   ) یبرع ياهروشک  ریاس  هدـحتم و  یبرع  تاراما  یلام  ياـهکمک  هتـشاد و  همادا  ناـنچمه  يوروش  هب  نمی  یگتـسباو  - 
.تسا هدرکن  داجیا  نمی  تیعضو  رد  يرییغت  اهنآ ) ندوب  زیچان 
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ریاس رـصم و  ندرا -  هیروس -  يوروش -  نیب  یفالتخا  هنیمز  ونژ  سنارفنک  رد  نیطـسلف  شخبیدازآ  نامزاس  یگدـنیامن  عوضوم  - 
.تسا یبرع  ياهروشک 

نیمه درادن و  دوجو  دنا  هدش  بعشنم  نآ  زا  هک  یئاهورگ  نیطـسلف و  شخبیدازآ  نامزاس  لخاد  رد  يرکف  تدحو  دسر  یم  رظنب 
.تسا هقطنم  رد  عضو  رارقتسا  عناوم  زا  یکی  رما  نیا  .دروخ  یم  مشچ  هب  زین  دیعبت  رد  نیطسلف  تلود  لیکشت  هلئسم  رد  تیعضو 

تاداهنشیپ هجیتن و 

: دیدرگ حرطم  تاعالطا  لدابت  يارب  یتاداهنشیپ  ذخا و  ریز  جیاتن  قوف  بلاطم  یبایزرا  ساسا  رب 

يارجا هار  رد  يوروش  ياهـشالت  زا  یـشخب  ناونعب  ار  هنایمرواخ  رد  قرـش  كولب  يوروش و  ياه  تیلاعف  هبناـج  هس  ياهـسیورس  - 
.دنناد یم  یسایس  یئایفارغج  تسایس  بلاق  رد  یناهج  کیژتارتسا  ياهفده 

دراد يداصتقا  یکیژتارتسا و  تیمها  هتفرگ و  رارق  رود  رواـخ  دـنه و  سوناـیقا  هنارتیدـم -  هار  رـس  رب  یلپ  ناونعب  هک  هناـیمرواخ  - 
دهاوخ ادیپ  يرتشیب  تیمها  زئوس  هاربآ  ندش  هدوشگ  زاب  زا  سپ 

.درک

نیا رد  یبرغ  ياپورا  ياهروشک  اکیرمآ و  هدحتم  تالایا  نیچ و  ذوفن  زا  هک  تسا  نیا  يوروش  فده  - 

.دیامن يریگولج  هقطنم 

اب رصم  رد  روشک  نیا  ياهشالت  یلو  دراد  تیمها  يوروش  يارب  يذوفن  رظن  زا  رصم  هکیدوجو  اب  - 

يروـهمج یلاـموس و  یبـیل و  قارع -  هیروـس -  هجوـتم  ار  دوـخ  ياهــشالت  يوروـش  هـک  دـیدرگ  بجوـم  دـش و  وربور  تـسکش 
.دیامن رتهب  نیطسلف  شخبیدازآ  نامزاس  اب  ار  شطباور  یفرط  زا  دنک و  نمی  قلخ  کیتارکمد 

.دنیامن رارقرب  یسایس  طباور  يدوعس  ناتسبرع  اب  دنشوک  یم  اهیوروش  - 

طابترا رد  ار  یناهج  تسایس  امئاد  هک  دنناد  یم  مزال  هبناج  هس  ياهسیورس  قوف  بتارمب  هجوت  اب 

.دنهد رارق  هعلاطم  دروم  تسا  رثؤم  نآ  رد  هک  یلماوع  هنایمرواخ و  اب 

رجنیسیک تارکاذم  همادا  يارب  لیامت  اما  هداتفا  قیوعت  هب  هنایمرواخ  هلئسم  يارب  یهار  ندرک  ادیپ  يارب  ماگ  هب  ماگ  یـسایس  حرط  - 
.دراد همادا  دنمقالع  ياهروشک  نایم  رد  نانچمه 

تقفاوم رـضاح  لاح  رد  اما  دوب  ونژ  سنارفنک  ندـش  هتفرگ  رـس  زا  رکف  نارادـفرط  نیرت  يدـج  زا  یکی  زاغآ  رد  يوروش  داـحتا  - 
.دریگ ماجنا  يرگید  راد  هنماد  تامادقا  نآ  لیکشت  زا  لبق  هدومن 
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ياهفده یئاناوت و  بارعا و  نورد  رد  فلاخم  ياهشیارگ  شیادیپ  رظن  هطقن  زا  بارعالا  نیب  طباور  - 

.دریگ رارق  هجوت  دروم  دیاب  یبرع  ياهروشک 

ار هقطنم  تـالوحت  يریگمـشچ  نازیم  هب  تسا  نکمم  هدوـب و  تیمها  زئاـح  قارع  و  هیروـس ، ثعب  بزح  نیب  دوـجوم  تاـفالتخا  - 
.دهد رارق  ریثأت  تحت 

دروم یناهج  يدج و  رطخ  کی  ناونعب  دیاب  دننک  یم  تیامح  یللملا  نیب  مزیرورت  زا  هک  ینیطـسلف  ياهنامزاس  یطارفا  ياهـشور  - 
.داد رارق  هجوت 

.دبای تدش  هنایمرواخ  رد  يزادنارب  ياهتیلاعف  يوروش  برغ و  طباور  دوبهب  اب  دراد  لامتحا  - 

: دریگ رارق  هجوت  دروم  دیاب  هک  یلامتحا  ياهشیارگ 

هقطنم ياهروشک  ریاس  هیروس و  یلاموس -  یبیل -  رد  يوروش  ذوفن  - 1

جیلخ هقطنم  رد  زادنارب  ياهنامزاس  اههورگ و  زا  تیامح  رد  يوروش  میقتسمریغ  میقتسم و  يریگرد  - 2

.سراف

.زئوس هاربآ  شیاشگ  زا  سپ  اصوصخ  سراف  جیلخ  دنه و  سونایقا  خرس -  يایرد  رد  يوروش  یئایرد  ياهتیلاعف  - 3

ناونعب نآ  زا  هدافتسا  ارگ و  پچ  ياههورگ  تیلاعف  يارب  يزکرم  ناونعب  نیرحب  تیمها  هب  هجوت  اب 

هدنیآ تاسلج  يارب  نیرحب  هرابرد  هدومن  داهنشیپ  ناریا  سیورس  هقطنم ، رد  يوروش  يذوفن  لپ 

.دوش هیهت  یشرازگ  سنارفنک 

نمض موس ، مود و  مکی ، یـسررب  ياه  هرادا  هب  باطخ  خـیرات 24/4/1354 ، رد  يرادا ، تشاددای  کی  یط  تاعالطا ، لدابت  شخب 
، نمی ناتـسبرع ، قارع ، هیروس ، رـصم ، زا  ار  هقطنم  فلتخم  لیاسم  دنب ، یط 58  هبناج ، هس  یتاعالطا  ياه  يدـنمزاین  تسرهف  هیارا 

.تسا هداد  رارق  یسررب  ثحب و  دروم  ینیطسلف  ياه  هورگ  یتح  یلاموس و  نادوس ، یبیل ، ات  سراف  جیلخ  ياه  نیشن  خیش  تیوک ،

راـهظا برع  ناـهج  رد  ...و  اـبوک  نیچ ، یقرـش ، ناـملآ  يوروش ، لـثم  یتسینومک ، ياـهروشک  تیلاـعف  ذوفن و  زا  شرازگ  نیا  رد 
.تسا هدش  ینارگن 

، هدنیآ هبناج  هس  سنارفنک  يارب  شرازگ  رد  جردنم  دافم  تسرهف و  هک  تسا  هدرک  اضاقت  تشاددای  نیا  رد  تاعالطا  لدابت  شخب 
: تسا هدمآ  نینچ  شرازگ  نیا  رد  .دریگ  رارق  يرادرب  هرهب  دروم  تسا ، هبناج  هس  ياروش  نیمکی  یس و  روظنم ، ًالامتحا  هک 
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يرادا تشاددای 

رد تسرهف  نیا  دیئامرف  روتـسد  تسا  دنمـشهاوخ  لاسرا  تسویپ  هب  هبناج  هس  یتاعالطا  ياهیدـنمزاین  تسرهف  همجرت  هخـسن  راهچ 
يارب ك ) ت -   ) ياهسیورس هلیسو  اهیدنمزاین  ششوپ  نازیم  نییعت 

.دریگ رارق  هدافتسا  دروم  هدنیآ  هبناج  هس  سنارفنک 

تاعالطا لدابت  شخب 

یتاعالطا ياهیدنمزاین  تسرهف 

تیمهااب تاعوضوم  فلا - 

اهتیلاعف و هقطنم -  رد  هنخر  تهج  اهنآ  شـشوک  اهروشک و  ریاس  هلخادـم  سراف -  جـیلخ  هرابرد  یبرع  ياـهروشک  ياـهتیلاعف  - 1
.هقطنم هب  هنخر  تهج  اه  یپچ  ریاس  یلحم و  ياهتسینومک  قرش و  كولب  كرتشم  ياهیگنهامه 

ریاس ابوک و  تسینومک  نیچ  یقرش  ناملآ  يوروش -  ياهتیلاعف  هنایمرواخ -  رد  مزینومک  هنخر  - 2

 - سراف جیلخ  ياهنیشن  خیش  نمی ]،[ کیتارکومد  قلخ  يروهمج  رد  یتسینومک  ياهروشک 

.نآ بقاوع  اهروشک و  نیا  هب  يداصتقا  یماظن و  ياهکمک  هعسوت  یلاموس -  یبیل -  نادوس -  قارع -  هیروس -  رصم -

سراف و جیلخ  ندع -  جـیلخ  خرـس -  يایرد  هنارتیدـم  يایرد  قطانم  روشک و  نیا  دـصاقم  يوروش و  یئایرد  یماظن و  روضح  - 3
.قطانم نیا  رد  يوروش  ینیمز  یئایرد و  یئاوه -  یماظن -  ياهدحاو  شرتسگ  دنه - سونایقا 

ریاس یبیل و  يدوعـس -  ناتـسبرع  نمی -  قلخ  کـیتارکومد  يروهمج  نادوس -  قارع -  هیروس -  رـصم - رد  یلخاد  تـالوحت  - 4
.ینیمزریز ياهنامزاس  دیدج و  پچ  ای  یتسینومک و  ياه  تضهن  هب  صاخ  هجوت  اب  یبرع  ياهروشک 

اب ایند و  ياـهروشک  ياـهتلود  اـب  نینچمه  هباـشم و  ياـه  تضهن  اـهنامزاس و  ینیطـسلف و  رگلـالخا  ياـهنامزاس  نیب  يراـکمه  - 5
ياهروشک رد  هک  یطارفا  رگلالخا و  ياهنامزاس  ریاس  رگیدکی و 

.دننک یم  تیلاعف  هیکرت  ناریا و 

لیکـشت حرط  هب  هجوت  اب  بارعا  لیئارـسا و  تافالتخا  يارب  لح  هار  نتفایرد  شـشوک  تهج  هناـیمرواخ  رد  یـسایس  ياـهتیلاعف  - 6
.ونژ سنارفنک  ددجم 

- رصم صوصخب  یبرع  ياهروشک  حالس  دیدجت  اهورین و  شرتسگ  یماظن -  نامزاس  دیدجت  - 7
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.قارع ندرا و  هیروس - 

.هریغ نردم و  هدیچیپ و  حالس  کیتسجل -  بیکرت  تردق -  یبرع -  ياهروشک  هرابرد  یماظن  تاعالطا  ياهیدنمزاین  - 8

بارعالا نیب  روما  ب - 

.قرش ههبج  لیکشت  تهج  یبرع  ياهروشک  كرتشم  ياهیراکمه  اهتیلاعف و  - 9

لدتعم ياه  میژر  هیلع  اهنآ  ياهتیلاعف  برع و  يایند  رد  فلاخم  هنارگلالخا  ياه  تضهن  فلا -  - 10

.نامع نانبل و  ندرا -  يدوعس -  ناتسبرع  دننام  هقطنم  رد 

لیئارسا ناریا و  ياهروشک  هیلع  اهنآ  تیلاعف  هنارگلالخا و  ياه  تضهن  ریاس  ینیطسلف و  ياهنامزاس  هب  تبسن  بارعا  تسایس  ب - 
.اهتیلاعف نیا  ماجنا  تهج  تیزنارت  روبع و  هقطنم  هاگیاپ و  کی  ناونعب  سراف  جیلخ  صوصخب  هیکرت و  و 

نامزاس شور  ونژ - سنارفنک  ددجم  لیکشت  هب  هجوت  اب  صوصخب  کیدزن  هدنیآ  رد  ینیطـسلف  ياهنامزاس  یـسایس  ياهتیلاعف  پ - 
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.ناتسکاپ هیلع  ناتسناغفا  يزادنارب  ياهتیلاعف  پ - 

.تفرگ رارق  هدافتسا  دروم  دش ، رازگرب  لیئارسا  ینابزیم  هب  هک  هبناج  هس  ياروش  مکی  یس و  سنارفنک  رد  روبزم ، شرازگ 

ياه سیورس  ياسؤر  روضح  اب  ویوآ و  لت  رد  نابآ 1354 ، خیرات 21  رد  روبزم ، سنارفنک 
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.دیدرگ اپرب  هیکرت  لیئارسا و  ناریا ، یتاعالطا 

دروم اروش  سـالجا  صوـصخ  رد  ار  يدراوـم  هسلج ، لیکـشت  اـب  سیورـس  هس  یگنهاـمه  هتیمک  سنارفنک ، يرازگرب  زا  لـبق  زور 
صوصخ رد  ار  دوخ  عضاوم  اـه و  هاگدـید  يا ، هماـنعطق  رودـص  اـب  همتاـخ  رد  هبناـج  هس  سنارفنک  .داد  رارق  وـگو  تفگ  ثحب و 

مالعا و یبیل  و  هیروس ، زا  يوروش  ینابیتشپ  ناضمر ،) گنج  هب  فورعم  مراهچ  گنج  زا  سپ   ) لیئارسا رـصم و  نیب  تقوم  دادرارق 
: درک نیعم  هیکرت ، رد  لاس 1355  تشهبیدرا  يارب  ار  اروش  سالجا  نیمود  یس و  لیکشت  نامز 

هبناج هس  ياروش  هرابرد 

كاواس تسایر  راسمیت  راضحتسا  روظنم :

رد لیئارسا  هیکرت و  ناریا ، ياهسیورس  ياسؤر  تکرش  اب  هبناج  هس  ياروش  هیسالجا  نیمکی  یس و  - 1

.دش رازگرب  ویوا  لت  رد  خیرات 21/8/54 

هس ناسانـشراک  ناگدنیامن و  تکرـش  اب  هامنابآ 1354  یلا 19  ياـهزور 16  رد  تینما  تاـعالطا و  ياـه  هتیمک  اروش  زا  لـبق  - 2
هسلج لیکـشت  لیئارـسا  هیکرت و  ياهـسیورس  نینواعم  بناجنیا و  تکرـش  اب  زور 20/8/54  رد  هدـننک  گـنهامه  هتیمک  سیورس و 

.دندومن اروش  میدقت  ار  دوخ  تاشرازگ  هداد و 

تسویپ پ)  ) تینما هتیمک  تسویپ ب )  ) تاعالطا هتیمک  تاشرازگ  فلا ) تسویپ   ) ياروش همانعطق  رد  جردنم  تاکن  نیرتمهم  - 3
.درذگ یم  ضرع  زا  تسویپ ت )  ) هدننک گنهامه  هتیمک  و 

.متفه لک  هرادا 

لیئارسا رد  هبناج  هس  ياروش  نیمکی  یس و  همانعطق  بلاطم  سوئر 

رد لیئارسا  هیکرت و  ناریا ، ياهسیورس  ياسؤر  تکرش  اب  خیرات 21/8/1354  رد  هبناج  هس  ياروش  - 1

.دش لیکشت  ویوآ  لت  رد   21/8/1354

هقطنم هک  تشاد  راهظا  خـساپ  رد  كاواس  تساـیر  راـسمیت  سپـس  هدومن و  حاـتتفا  ار  اروش  هیـسالجا  لیئارـسا  سیورـس  سیئر  - 2
نیمود داقعنا  اهنآ  نیرتمهم  هک  هدوب  وربور  یهجوت  لباق  تالوحت  اب  هنایمرواخ 

عنام هک  تسا  يرگید  لماع  يوروش  ینابیتشپ  اب  زین  هیروس  .تسا  لیئارسا  رصم و  تقوم  دادرارق 

شمارآ حلص و  تسا  نکمم  زین  نانبل  ناماسبان  هتفشآ و  عاضوا  دشاب ، یم  حلص  تارکاذم  تفرشیپ 

رد نانچمه  روشک  نیا  يذوفن  تیلاعف  هتشاد و  همادا  هقطنم  رد  يوروش  ذوفن  .دزادنیب  رطخ  هب  ار  هقطنم 
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تیلاعف یفاذق  هدـمآرد و  يوروش  حالـس  رابنا  تروص  هب  امـسا  یبیل  .دراد  همادا  قطانم  ریاس  بدـنملا و  باب  نمی ، قلخ  يروهمج 
.دهد یم  همادا  سراف  جیلخ  رافظ و  رد  ار  دوخ  هنارگلالخا  ياه 

.دشاب یم  دیفم  سیورس  هس  يارب  تینما  تاعالطا و  هتیمک  تاشرازگ  هک  دومن  راهظا  هیکرت  سیورس  سیئر  - 3

.دومن حیرشت  ار  هقطنم  عاضوا  زین  لیئارسا  سیورس  سیئر  - 4

.دومن بیوصت  ار  تینما  تاعالطا و  هدننک ، گنهامه  ياه  هتیمک  هبناج و  هس  تاشرازگ  یسررب ، زا  سپ  اروش  - 5

موزل تروص  رد  دـنوش و  لیکـشت  رابکی  یلاس  هام  شـش  ره  ضوعب  اروش  تاسلج  هک  دومن  داهنـشیپ  كاواس  تساـیر  راـسمیت  - 6
ار اروش  لیکشت  تساوخرد  هبناج  هس  ياهسیورس  ياسؤر  زا  یکیره  هاگره  يروف 

هبناج هس  ياروش  همانساسا  رییغت  مزلتسم  رما  نیا  نوچ  دش ، دهاوخ  لیکشت  هطوبرم  هسلج  دنهدب 

.دوش هتفرگ  میمصت  دروم  نیا  رد  هبناج  هس  ياروش  نیمود  یس و  رد  هتفرگ و  رارق  یسررب  دروم  داهنشیپ  نیا  هک  دش  رارق  دشاب  یم 

تشهبیدرا رد  اراکنآ  رد  هبناج  هس  ياروش  هسلج  نیمود  یس و  هیکرت  سیورس  سیئر  توعد  هبانب  - 7

.دش دهاوخ  لیکشت  هام 1355 

(1) .دش دهاوخ  لیکشت  هام  نمهب  طساوا  رد  نارهت  رد  زین  هدننک  گنهامه  هتیمک  نیمکی  لهچ و  - 8

تابوصم ثحابم و  روحم  سوئر و  یـشرازگ ، یط  هبناـج ، هس  ياروش  نیمود  یـس و  يرازگرب  زا  لـبق  تینما ، هتیمک  نیمود  یس و 
ياه تضهن  تالوحت  دوب ، هدش  لیکـشت  هیکرت  روشک  رد  هک  هتیمک  نیا  .دـناسر  سالجا  هدـننک  گنهامه  هتیمک  عالطا  هب  ار  دوخ 

تیلاعف رد  یکینکت  تالوحت  هبناج ، هس  ياهروشک  رد  زادنارب  ياه  هورگ  ياه  تیلاعف  هبناج ، هس  ياهروشک  رد  یتسینومک 

هب .داد  رارق  یـسررب  دروم  هبناـج  هس  ياـهروشک  رد  ار  اـه  نآ  يوس  زا  تاـعالطا  يروآ  عـمج  هوـحن  یـسوساج و  ياـه  سیورس 
ثحب دروم  زین  ار ، یلاغشا  ياه  نیمزرس  رد  ینیطسلف  نازرابم  ینعی  برع ، ياه  سیورس  تیلاعف  نامزاس و  یسررب  عوضوم  هوالع ،

: درک مالعا  اروش  هب  ار  دوخ  ياه  هیصوت  داد و  رارق 

.هدننک گنهامه  هتیمک  نیمود  لهچ و  هب  تینما  هتیمک  نیمود  یس و  شرازگ 
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: تایلک

راک طیحم  .دش  لیکـشت  اراکنآ  رهـش  رد  [ 1355  ] تشهبیدرا 2535 خـیرات 18-20  زا  هبناـج  هس  تینما  هتیمک  نـیمود  یـس و  - 1
.دوب هدنزاس  دیفم و  ناگدنیامن  هیلک  يارب  هسلج  روتسد  دافم  هب  طوبرم  ياهثحب  رد  ناگدننک  تکرـش  هنالاعف  تکرـش  سنارفنک و 

تارکاذم لوط  رد  هک  یئاهرظن  لدابت 

.دوب هدننک  تکرش  ياضعا  نایم  لباقتم  مهافت  یگنهامه و  نینچمه  هداعلا و  قوف  رحبت  صصخت و  رگشیامن  تفرگ  تروص 

راک شرازگ 

روتسد بلاطم  هیلک  يواح  هدننک  تکرش  یگدنیامن  ياه  تئیه  فرط  زا  هدش  هئارا  تاشرازگ  یسررب  - 2

هنیمز نیا  رد  یلبق  هسلج  رد  هتیمک  اریز  تفرگن  رارق  وگتفگ  دروم  يا  هژیو  هدام  .دوب  هسلج 

.تسا هدرکن  ذاختا  یمیمصت 

: هدننک تکرش  ناگدنیامن  فرط  زا  هدش  ثحب  بلاطم  سوئر  زا  تسا  يا  هصالخ  لیذ  رد  - 3

هبناج هس  ياهروشک  رد  یتسینومک  ياهتضهن  تالوحت  یسررب  فلا - 

ياهروشک رد  نوگانوگ  یتسینومک  ياههورگ  هب  تبـسن  اهتـسینومک  ياهکیتکات  یلک و  يژتارتسا  هنیمز  رد  یـساسا  مهم و  لئاسم 
هک یئاهشور  ینوناقریغ و  ینوناق و  یتسینومک  ياههورگ  هک  دوب  نیا  دش  هتفرگ  هک  یلک  هجیتن  .تفرگ  رارق  ثحب  دروم  هبناج  هس 

طیارش قباطم  حالطصاب  ياهکیتکات  دنا  هتشاد  یعس  اههورگ  نیا  هتشاد و  یلمع  هبنج  دنا  هدرک  لوادتم  اههورگ  نیا 

هکنآ نودب  هتبلا   ) یبهذم کیتانف  ياههورگ  زا  دنا  هدومن  ششوک  انمض  دنرب و  راکب  ار  روشک  ره 

دوجو نیا  اـب  .دـننک  يرادرب  هرهب  دوخ  فادـها  هب  ندیـسر  يارب  ناـناوج -  هژیوـب  اـهتیلقا ، لـماوع  و  دوـش ) اـهنآ  بیـصن  یتـیقفوم 
زا اههورگ  نیا  هک  تسا  نیا  تلع  .دـنا  هتـشادن  یتیقفوم  نادـنچ  هبناج  هس  ياهروشک  رد  هطوبرم  نامزاس  یتسینومک و  ياههورگ 

لسوتم مه  يا  هدنریگ  شیپ  تامادقا  هب  هبناج  هس  ياهسیورس  هکنیاب  افاضم  دنتـسین  رادروخرب  مدرم  هدوت  یـساسا  عیـسو و  تیامح 
رد هژیوب  يدـح  ات  یتسینومک  ياـهنامزاس  اـههورگ و  لیئارـسا ، روشک  رد  تسینومک  بزح  ندوب  ینوناـق  تلعب  اذـهعم  دـنوش  یم 

.دنا هدوب  رادروخرب  مدرم  هدوت  تیامح  زا  نیشن  بارعا  تمسق 

.هلباقم لیاسو  اهشور و  هبناج ، هس  ياهروشک  رد  زادنارب  راکبارخ و  ياههورگ  ياهتیلاعف  تالوحت و  یسررب  ب - 
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هبناج هس  ياهروشک  رد  يرییغت  رتمک  اب  يزادـنارب  ياهنامزاس  اههورگ و  طسوت  هدـش  لابند  ياـهتیلاعف  یـسررب ]،[ تحت  تدـم  رد 
یفخم هب  هجوت  اب  دوب  هدیاف  دیفم  هداعلا  قوف  ناگدـننک  تکرـش  يارب  اهتیلاعف  نیا  یلمع  يروئت و  ياه  هبنج  یـسررب  .تشاد  همادا 

اهنآ دادعت  هک   ) اهلولس نیا  ءاضعا  هتفر  شیپ  دیدج و  ياهشزومآ  دیدش و  يدنب  هطیح  تایلمع -  عون  نیا  تیهام  ندوب 

ناونع یلکشم  ساسح و  ابیرقت  هلئسم  هتیمک  رظن  زا  هدنز  عبانم  مادختسا  ذوفن و  تسا ) نیب 2-5 

.دش

هبناج هس  ياهروشک  رد  مصاخم  ياهسیورس  طسوت  یتایلمع  تاعالطا  يروآ  عمج  یسوساج و  ياهکینکت  رد  ریخا  تالوحت  پ - 
اهنآ هیلع  هدننک  یثنخ  تامادقا  نینچمه  و 

يدیدج شور  اریخا  راغلب  یتاعالطا  سیورس  هک  درک  فوطعم  هتکن  نیاب  ار  ناگدننک  تکرـش  ریاس  هجوت  هیکرت  یگدنیامن  تئیه 
یگدـنیامن تئیه  اجنیا  رد  .دوش  یم  هدافتـسا  تاـیلمع  تیادـه  يارب  مراـهچ  یتح  موس و  روشک  کـی  زا  نآ  رد  هک  هدومن  ذاـختا 
ياهتسیروت نوزفازور  دادعت  يارب  یئازسب  تیمها  ینامور  یتاعالطا  سیورس  هکنیا  رب  ینبم  دومن  هفاضا  ار  يرگید  بلطم  لیئارـسا 

هیجوت ریظن  دوخ  یلومعم  یتایلمع  ياهراک  رب  هوالع  دراد  یعس  هراومه  دشاب و  یم  لئاق  دننک ، یم  رفس  روشک  نآ  هب  هک  لیئارـسا 
رد يدیدج  تالوحت  ناریا  سیورس  دروم  رد  .دیامن  مادختـسا  مه  ار  اهتـسیروت  نیا  زا  يدادعت  نیرومأم ، شزومآ  یـشکاپریز و  - 

یثنخ تامادـقا  تلعب  اذـهعم  .تسا  هدـشن  هدـهاشم  مصاخم  ياهـسیورس  طسوت  تاعالطا  يروآ  عمج  یـسوساج و  کینکت  هنیمز 
روشک رد  ار  دوخ  ياهتیلاعف  مصاخم  ياهسیورس  ناریا ، روشک  رثؤم  هدننک 

.دنا هدرک  زکرمتم  موس 

برع ياهسیورس  ياهتیلاعف  نامزاس و  یسررب  ت - 

هیلع یبرع  ياهسیورس  تیلاعف  رب  ینبم  ینئارق  یسررب  تحت  تدم  رد  هک  دندرک  ناشنرطاخ  لیئارسا  ناریا و  یگدنیامن  ياه  تئیه 
.دنا هدرکن  هدهاشم  ناشروشک 

اب تاعالطا  يروآ  عمج  مادختسا و  تهج  یئاهششوک  مرگرس  یبرع  ياهسیورس  هک  تشاد  راهظا  لیئارسا  یگدنیامن  تئیه  اذهعم 
هدافتسا راک  نیا  يارب  یتصرف  ره  زا  هدوب و  ریز  رصانع  کمک 

: دننک یم 

یلاغشا ياهنیمزرس  میقم  بارعا  فلا - 

لیئارسا یضاران  لصالا و  یبرع  عابتا  ب - 
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لیئارسا یضاران  عابتا  يدودحم  دادعت  پ - 

: اه هیصوت 

: درک هیصوت  ار  ریز  دراوم  تینما  هتیمک  - 4

تیوه ندرک  راکشآ  روظنمب  يرثؤم  یتاغیلبت  تازرابم  دنـشاب  یم  فظوم  هبناج  هس  ياهـسیورس  یتیعقوم  ره  زا  هدافتـسا  اب  فلا - 
لابند عورش و  مدرم  رظن  رد  یتسینومک  يا  ههبج  ياهنامزاس  یعقاو 

.دننک

متسیس هب  اهتسیرورت  لیئارسا  روشک  رد  يوق  لامتحاب  ناریا و  روشک  رد  اریخا  هکنیاب  هجوت  اب  ب - 

دنا و هدش  لسوتم  دنوش ، یم  رجفنم  مه  زا  هاتوک  لصاوفب  هک  لحم  کی  رد  بمب  ود  نتشاذگ  راک 

رد هک  دش  هداد  یهاگآ  هبناج  هس  تاماقم  هب  تسا  هدروآ  رابب  مه  ار  یتاراسخ  اهراجفنا  نیا 

ناسانشراک ءانثتساب  هبتریلاع ) تاماقم  هژیوب   ) دارفا هیلک  يورب  ار  فداصت  لحم  يدراوم  نینچ 

.دنیامن دودسم  هطوبرم 

ریاـس هحلـسا و  هرجفنم -  داوم  طاـبترا -  هوـحن  هب  طوـبرم  ياهـشور  نیرخآ  هراـبرد  یتاـعالطا  دـیاب  هبناـج  هس  ياهـسیورس  پ - 
.دننک هلدابم  ار  اهتسیرورت  هدافتسا  دروم  یتایلمع  ياهکمک 

یگدنیامن ياه  تئیه  نایوجشنادب -  مصاخم  ياه  سیورس  ءاضعا  یکیدزن  هرابرد  دنـشاب  یم  فظوم  هبناج  هس  ياهـسیورس  ت - 
یـسوساج یتسینومک و  تالیامت  لوبق  یتسیرورت -  لامعا  هب  تاـقبط  نیا  نتـشاداو  روظنمب  هک  یجراـخ  نیمیقم  ریاـس  راـجت و  - 

(1) .دننک هلدابم  یتاعالطا  تسا 

رودـص اب  سنارفنک  نیا  .دـش  لیکـشت  هیکرت  رد  تشهبیدرا 1355 ، خـیرات 21  رد  هبناج ، هس  ياه  سیورـس  یتاـعالطا  سنارفنک 
لیاسم نوماریپ  ار  دوخ  ياه  هاگدید  عضاوم و  يا  همانعطق 

: تسا هدمآ  نینچ  كاواس  شرازگ  رد  روبزم  همانعطق  بلاطم  سوئر  .درک  مالعا  هبناج  هس  یلخاد  ياه  همانرب  زین  فلتخم و 

اراکنآ رد  هبناج  هس  ياروش  نیمود  یس و  همانعطق  بلاطم  سوئر 

لیکشت اراکنآ  رد  لیئارـسا  هیکرت و  ناریا -  ياهـسیورس  ياسؤر  تکرـش  اب  [ 1355  ] خـیرات 21/2/2535 رد  هبناج  هس  ياروش  - 1
.دش
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یلصا تالوحت  هب  كاواس  تسایر  راسمیت  سپس  دومن و  حاتتفا  ار  هسلج  هیکرت  سیورس  سیئر  - 2
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هنیمز رد  زین  لیئارـسا  سیورـس  سیئر  دـنتفگ و  دـمآ  شوخ  هبناج  هس  هداوناخ  هب  ار  زیدـلی  لارنژ  نتـسویپ  دومن و  هراشا  هنایمرواخ 
.تشاد راهظا  یبلاطم  هقطنم  تالوحت 

.دنتشاد نایب  یبلاطم  نمی  قلخ  کیتارکمد  يروهمج  تالوحت  دروم  رد  كاواس  تسایر  راسمیت  - 3

هبناج هس  لکریبد  شرازگ  نینچمه  هدننک و  گنهامه  تینما و  تاعالطا و  ياه  هتیمک  شرازگ  اروش  - 4

.درک بیوصت  یسررب  زا  سپ  ار 

[1356  ] هام 2536 تشهبیدرا  رد  نارهت  رد  هبناـج  هس  ياروش  هیـسالجا  نیموس  یـس و  كاواـس  تساـیر  راـسمیت  توعد  هباـنب  - 5
.دش دهاوخ  لیکشت 

هام نابآ  رد  لیئارسا  رد  تینما  تاعالطا و  ياه  هتیمک  نینچمه  گنهامه و  هتیمک  نیموس  لهچ و  - 6

(1) .داد دهاوخ  هسلج  لیکشت  [ 1355  ] 2535

، تارظن هطقن  یشرازگ ، هیارا  اب  هتیمک  نیا  .دش  لیکشت  ویوآ  لت  رد  نابآ 1355 ،)  ) هبناج هس  تاعالطا  هتیمک  هسلج  نیموس  یس و 
روبزم شرازگ  .داد  عالطا  هبناج  هس  هدـننک  گنهامه  هتیمک  هسلج  هب  یبرع  ياهروشک  عاضوا  هرابرد  ار  دوخ  لیلحت  اه و  یـسررب 

زا یبرع  ياهروشک  لیاسم  نوماریپ 

نوماریپ ار  دوخ  شرازگ  ناریا  یتاعالطا  سیورس  .دوب  هدش  هیهت  لیئارسا  هیکرت و  ناریا ، يوس 

يوروـش و ذوـفن  نیرحب و  يدوعـس ، ناتـسبرع  ناـمع ، رطق ، تیوـک ، یبرع ، هدـحتم  تاراـما  قارع ، ياـهروشک  هب  طوـبرم  لـئاسم 
.دوب هدرک  هیهت  هقطنم  رد  تسینومک  ياهروشک 

نیطسلف شخبیدازآ  نامزاس  شکارم ، سنوت ، ریازجلا ، یبیل ، نانبل ، هیروس ، هنایمرواخ ، عاضوا  هرابرد  زین  هیکرت  یتاعالطا  سیورس 
ندرا و نادوس ، رـصم ، بارعالا ، نیب  روما  هرابرد  یتسینویهـص  میژر  یتاعالطا  سیورـس  .دوب  هدرک  هیارا  هتیمک  هب  هیهت و  شرازگ 

يوس زا  حرـش  نیا  هب  روبزم  شرازگ  لـماک  نتم  .دوب  هدرک  هیهت  شرازگ  نمی  قلخ  کـیتارکمد  يروهمج  نمی و  یبرع  يروهمج 
: تسا هدش  هیارا  كاواس 

تاعالطا هتیمک  هسلج  نیموس  یس و  شرازگ 

هدننک گنهامه  هتیمک  هسلج  نیموس  لهچ و  هب 

همدقم فلا - 

.دیدرگ لیکشت  ویوآ  لت  رد  تاعالطا  هتیمک  هسلج  نیموس  یس و  ربماون 76  ياهزور 22 و 23  رد  - 1
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: دوب هدش  هیهت  وضع  ياهسیورس  هلیسوب  ریز  ياهشرازگ  - 2

ناریا

.هقطنم رد  تسینومک  ياهروشک  يوروش و  ذوفن  بارعالا و  نیب  روما  ( 1

قارع ( 2

یبرع هدحتم  تاراما  ( 3

تیوک ( 4

رطق ( 5

نامع ( 6

يدوعس ناتسبرع  ( 7

نیرحب ( 8

هیکرت

هنایمرواخ عاضوا  ( 1

هیروس ( 2

نانبل ( 3

یبیل ( 4

ریازجلا ( 5

سنوت ( 6

شکارم ( 7

نیطسلف شخبیدازآ  نامزاس  ( 8

شکارم یبیل و  نانبل ، هیروس ، هنایمرواخ ، هرابرد  یلیمکت  بلاطم  ( 9
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لیئارسا

بارعالا نیب  روما  ( 1

رصم ( 2

نادوس ( 3

ندرا ( 4

نمی یبرع  يروهمج  ( 5
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نمی قلخ  کیتارکومد  يروهمج  ( 6

هتیمک هب  بیوصت  يارب  دوـب  هدـش  هیهت  لـک  ریبد  هلیـسو  هک  تاـعالطا  هتیمک  هب  طوـبرم  تاـعالطا  هلداـبم  يا  هبوـن  تاـشرازگ  - 3
.دیدرگ میدقت  هدننک  گنهامه 

.تفرگ رارق  یسررب  دروم  هم 1976  زا  هقطنم  تالوحت  هنایمرواخ و  عاضوا  - 4

رظن لدابت  هنیمز  نیا  رد  هدومن و  یسررب  ار  هقطنم  عاضوا  هبناج  هس  ياهسیورس  تأیه  ياضعا  - 5

.دیدرگ هلدابم  هقطنم  ریخا  تالوحت  هنیمز  رد  یفاضا  تاعالطا  دوب و  رگیدکی  هب  هباشم  سیورس  هس  تارظن  یبایزرا و  .دمآ  لمعب 

: دومن ار  ریز  ياهیبایزرا  بیوصت و  يرصتخم  ياهرظن  دیدجت  اب  ار  تاعالطا  ياهیدنمزاین  تسرهف  هتیمک  - 6

یبایزرا ب - 

همدقم - 1

: دشاب یم  ریز  حرشب  یسررب  تحت  تدم  رد  هقطنم  تالوحت  نیرتمهم  یلک  روطب 

نانبل نارحب  فلا - 

هنایمرواخ ياهروشک  زا  یضعب  رد  يوروش  ذوفن  شهاک  ب - 

یتسینومک ياهروشک  يوروش و  ذوفن  - 2

نارحب نایرج  رد  تسا  هدیدرگ  تیوقت  اکیرمآ  هژیوب  برغ  تیعقوم  یلو  هدوب  فیعـضت  لاح  رد  برع  ناهج  رد  يوروش  تیعقوم 
عوـن ره  لاـمعا  تفرگ و  رارق  یلکـشم  عـضو  رد  وکـسم  نیطـسلف ، شخبیدازآ  ناـمزاس  هیروـس و  ياـهورین  يریگرد  تـلعب  ناـنبل 

رد يدوعس  ناتسبرع  ياهشالت  نارگن  وکسم  انمض  .دیدرگ  قشمد  اب  طباور  رد  یفنم  ریثأت  بجوم  يوروش  بناج  زا  یتسایس 

.دوب ناتسبرع  هریزج  هبش  رد  نایارگ  پچ  ذوفن  ندرب  نیب  زا  تهج 

نینچمه .دنـشاب  یم  یکتم  يوروش  ياهحالـس  هب  ًالماک  قارع  هیروس و  تسا و  مکحتـسم  يوروش  تیعقوم  مه  زونه  دوجو  نیا  اب 
.تسا یکتم  يوروش  هب  يدایز  دح  ات  رصم 

.دراد همادا  زونه  یبیل  رد  يوروش  ياهحالس  ندش  رابنا  هدومن و  ظفح  وکسم  اب  ار  دوخ  هنسح  طباور  زین  ریازجلا  یبیل و  نیتلود 

نامیپ مه  نمی  قلخ  کیتارکومد  يروهمج  یلاموس و  ياـهروشک  تسا و  بوخ  رایـسب  بدـنملا  باـب  هقطنم  رد  يوروش  تیعقوم 
خاش عضو  ندش  ینارحب  یتوبیج و  لالقتسا  .دنتسه  روشک  نآ 
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.دش دهاوخ  مامت  يوروش  عفنب  اقیرفا 

برع يایند  - 3

همدقم فلا - 

.دوب هقطنم  رد  لوحت  نیرتمهم  هلمج  زا  روشک  نیا  رد  بارعالا  نیب  تازرابم  للعب  یسررب  تحت  تدم  رد  نانبل  نارحب  ( 1

رد 1975 انیس  دادرارق  ياضما  زا  سپ  هک  رصم ، هیروس و  نایم  هژیوب  بارعا  نیب  یلصا  تافالتخا  ( 2

يدودح ات  هرهاق  ضایر و  رد  برع  نارـس  سنارفنک  رد  دوب ، هدرک  کمک  يدایز  دـح  ات  زین  نانبل  نارحب  دـیدشت  هب  هدـش و  زاغآ 
طلـسم نانبل  عاضوا  رب  ًـالمع  هیروس  دـیدرگ و  عقاو  لوبق  دروم  ناـنبل  رد  هیروس  طلـست  سنارفنک  نیا  تاـسلج  رد  .تفاـی  شهاـک 

.تسا

هناگ هس  يربهر  دـیدرگ و  یبرع  هنایمرواخ  رد  يدـیدج  يدـنب  هورگ  شیادـیپ  بجوم  هتـشذگ  لاس  رد  بارعالا  نیب  تازرابم  ( 3
هیروس و تردق  یبسن  تیوقت  رصم و  تیعقوم  فیعضت  رما  نیا  تلع  .دش  رصم  يربهر  نیشناج  يدوعس  ناتسبرع  هیروس و  رـصم -

.دوب دوخ  تفن  تورث  زا  يدوعس  ناتسبرع  یسایس  يرادرب  هرهب 

نیب تازرابم  رگید  يوس  زا  تفای ، همادا  هیروس  ندرا و  يراکمه  هعسوت  لئاسم ، ریاس  دروم  رد  ( 4

.تفای همادا  یسررب  تحت  تدم  رد  شکارم  ریازجلا و  قارع ، هیروس و  رصم ، یبیل و  نادوس ، یبیل و 

.دوب بارعا  یگتسبمه  داجیا  تهج  رد  هرهاق  ضایر و  سنارفنک  ياهششوک  هجیتن  رظتنم  دیاب  لاح  ره  رد 

تیهام رگید  راب  نانبل  نارحب  زا  سپ  هک  یبرع ، ياهروشک  رد  نیطسلف  شخبیدازآ  نامزاس  تیعقوم  ( 5

هک یبرع ، ياهروشک  راشف  تحت  نامزاس  نیا  رضاح  لاح  رد  دیدرگ و  فیعضت  يدایز  نازیمب  دیدرگ ، رهاظ  نآ  برخم  یطارفا و 
.تسا هتفرگ  رارق  دنشاب ، یم  نارگن  نآ  ندوب  یطارفا  زا 

رصم ب - 

بارعا تافالتخا  دروم  رد  هفقو  يارب  یتصرف  ار  تقوم  دادرارق  تاداس  تازایتما ، ریاس  رب  هوالع  ( 1

لقادح  ) لاس 1976 دوجو  نیا  اب  .دومن  یقلت  رـصم  یلخاد  تالکـشم  لح  يارب  يرتشیب ، عباـنم  نداد  صاـصتخا  تهج  لیئارـسا  و 
.تسا هدوبن  رصم  يارب  یبوخ  لاس  نونکات )

بجوم هتفای و  تدش  رصم  يرادا  یسایس و  يداصتقا و  تالکشم  یلخاد ، عاضوا  هنیمز  رد  ( 2
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هدنام یقاب  مکحتسم  تالکـشم  نیا  مغریلع  تاداس  یلخاد  تیعقوم  لاحرهب  .تسا  هدیدرگ  يداصتقا  یـسایس و  ياهراشف  شیازفا 
.تسا

بارعالا نیب  روما  رد  یمهم  شقن  دیشوک  هیروس  انیس  دادرارق  زا  سپ  هکیلاح  رد  تسا  هدش  فیعضت  بارعا  نیب  رـصم  تیعقوم  ( 3
نیا یجراخ ، کمک  هب  رصم  شیازفا  لاح  رد  ءاکتا  نوچ  دیامن  ءافیا 

.تسا هدومن  ریذپ  بیسآ  يدوعس  ناتسبرع  ياهراشف  لباقم  رد  ار  روشک 

يدوعس ناتسبرع  پ - 

یمهم شقن  دناوتب  يدوعس  ناتسبرع  هک  دیدرگ  بجوم  رگید  فرط  زا  یبرع  ياهروشک  نیب  تافالتخا  فرطکی و  زا  یتفن  تردق 
شقن هک  دراد  لیامت  ضایر  .دیامن  ءافیا  بارعا  روما  رد  ار 

هریزج هبش  رد  لماک  طلست  يدوعس  ناتسبرع  هدمع  هقالع  .دشاب  هتشاد  هقطنم  روما  رد  يرت  لاعف 

بارعالا نیب  روما  رد  .دشاب  یم  خرس  يایرد  سراف و  جیلخ  قطانم  رد  ذوفن  شیازفا  ناتسبرع و 

.دیامن یم  لامعا  ار  یتسینومکدض  يانبم  رب  یگچراپکی  تسایس  روشک  نیا 

هیروس ت - 

رد .دروخ  مهب  ناـنبل  رد  يریگرد  هجیتـن  رد  دوـب  یلبق  ياـهمیژر  هب  تبـسن  دـسا  میژر  تایـصوصخ  زا  هک  هیروـس  یلخاد  شمارآ 
هک رما  نیمه  یلو  دش  هدید  یتحاران  زین  هیروس  حلسم  ياهورین 

روما رد  .دشاب  یم  نآ  تردق  هناشن  دوب  نارحب  نیا  رد  دوخ  تیدوجوم  ظفح  هب  قفوم  یثعب  میژر 

دوب هتفرگ  رارق  ءاوزنا  رد  برع  يایند  رد  قشمد  يراج  لاس  هدمع  تمسق  رد  هکنیا  اب  زین  یجراخ 

نیا طباور  .تفای  تیوقت  دش  هتخانش  هرهاق  ضایر و  ياهسنارفنک  رد  نانبل  رد  هیروس  طلـست  هکنآ  زا  سپ  روشک  نیا  تیعقوم  یلو 
لاح نیع  رد  یلو  تفای  دوبهب  شیپ  زا  شیب  اکیرما  اب  روشک 

.دراد یم  تفایرد  هحلسا  يوروش  زا  روشک  نیا  زونه  دمآ  دوجوب  یگ  هریت  يوروش  اب  هیروس  طباور  رد 

قارع ث - 

روطب روشک  رد  ار  دوخ  لرتنک  ثعب  بزح  .دشاب  هتشاد  میژر  تابث  رد  یفنم  ریثأت  هک  هدیـسرن  يا  هلحرمب  قارع  رد  تفلاخم  نازیم 
ياوزنا برع  يایند  رد  .داد  شیازفا  صخا  روطب  تلود  رد  معا و 
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يا هچیرد  ندرک  زاب  رب  ینبم  ار  دوخ  تسایس  دادغب  هکنیا  اب  .تفای  همادا  قارع  یسایس  یبسن 

یکتم يوروش  هب  یماظن  تاکرادـت  رظن  زا  زونه  یلو  داد  همادا  یماـظن  لـئاسو  يدودـح  اـت  ینف و  يداـصتقا و  رظن  زا  برغ  يوسب 
.تسا هدنام  یقاب 
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نادوس ج - 

يوق يریمن  تیعقوم  ًالعف  لاح  ره  رد  یلو  تخاس  رگ  هولج  ار  نادوس  میژر  یـساسا  تابث  مدـع  رگید  راب  هیئوژ  ماـجرفان  ياـتدوک 
یئاهـششوک .دیامن  رتمک  روشک  لخاد  رد  ار  دوخ  زکرمت  هداد و  هولج  تلم  هب  یکتم  يدودـح  ات  ار  دوخ  میژر  دـشوک  یم  هدوب و 

ياه همانرب  يارجا  هعسوت  تهج  زین 

اب هداد و  شرتسگ  رصم  اب  ار  دوخ  طباور  يریمن  برع  يایند  رد  .تسا  هتفرگ  تروص  زین  ینارمع 

يداصتقا کمک  يدوعـس  ناتـسبرع  زا  دوخ  تاجن  تهج  تسا  راودـیما  انمـض  .دراد  تکرـش  زین  یماظن  نامیپ  کی  رد  روشک  نآ 
.دیامن تفایرد 

یبیل چ - 

یتحاران تسا  هتـسناوت  لاح  نیع  رد  یلو  هدـیدرگ  فیعـضت  برع  ياهروشک  نایم  رد  روشک و  لخاد  رد  یفاذـق  تیعقوم  هچ  رگا 
يو نیفلاخم  هک  دسر  یم  رظنب  دوجو  نیا  اب  .دزاس  فرطرب  ار  یلخاد 

هب راداو  ار  وا  یلخاد  عاضوا  یبرع  ياـهروشک  رد  یفاذـق  ياوزنا  رب  هوـالع  دور  یم  لاـمتحا  .دنـشاب  هتفرگ  رارق  لرتنک  تحت  ًـالعف 
.دیدرگ یم  روشک  لخاد  رد  یضاران  لماوع  قیوشت  بجوم  یبیل  زرم  رد  رـصم  ياهورین  رارقتـسا  اریز  تسا  هدومن  رـصم  اب  شزاس 

دوش لیکشت  هیوناژ 1977  رد  تسا  رارق  هک  قلخ  یلم  هرگنک  نیمراهچ  يرازگرب  تامدـقم  هیهت  هجوتم  یفاذـق  یلخاد  روما  رظن  زا 
هدیدرگ

.دهد یم  همادا  جراخ  رد  دوخ  هنارگلالخا  تایلمع  هب  یفاذق  یلخاد  ياهیتحاران  دوجو  اب  .تسا 

نایـشروش هب  هدومن و  يزیرحرط  ار  يراکبارخ  تایلمع  روشک  نآ  رد  هدوب و  نادوس  رد  ماجرفان  ياـتدوک  یلـصا  كرحم  هدربماـن 
یتسیرورت یللملا  نیب  ياههورگ  اهینیطسلف و  نامع ، هرتیرا و 

.دیامن یم  کمک 

ندرا ح - 

هریت ار  يدوعس  ناتـسبرع  ندرا و  طباور  اکیرما ، زا  كواه  ياهکـشوم  دیرخ  دروم  رد  یلام  تالکـشم  یـسررب  تحت  تدم  رد  ( 1
يراکمه رب  ینبم  دوخ  یلبق  تسایس  زا  ماجنارـس  یلو  .درک  هرکاذم  يوروش  تاماقم  اب  کشوم  دیرخ  تهج  نیـسح  کلم  دومن و 
فیعضت .دومن  يوریپ  اددجم  دوب ، هدش  يزیر  یپ  لاس 1975  راهب  رد  نآ  ساسا  هک  يوروش  اکیرما و  هب  ياکتا  هیروس و  اب  یماظن 

عضو نوماریپ  ندرا  عقوم  دوبهب  بجوم  نانبل  نارحب  رثا  رد  نیطسلف  شخبیدازآ  نامزاس  تیعقوم 

هدیدرگ رـصم  ندرا و  طباور  رد  یعـضو  نینچ  شیادیپ  تابجوم  زین  هیروس  رـصم و  طباور  دوبهب  .تسا  هدـیدرگ  ندرا  دور  برغ 
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.تفای دهاوخ  تیوقت  زین  ندرا  هاشداپ  عضو  ًالامتحا  هک 
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تسایس رد  یهجوت  لباق  رییغت  رما  نیا  یلو  تسا  هدوب  ناردبردب  باصتنا  یعافرلادیز و  ضیوعت  یلخاد  روما  رد  هعقاو  نیرتمهم  ( 2
.دش ظفح  روشک  رد  یلخاد  تابث  یسررب  تحت  تدم  رد  .دیدرگن  بجوم  روشک 

نانبل خ - 

طلـست تحت  بارعا  دـیدباوص  اب  یـسایس  یماظن و  رظن  زا  نانبل  عاضوا  نونکا  هرهاق  ضاـیر و  نارـس  سنارفنک  تامیمـصت  زا  سپ 
هیروس يورین  هلیـسو  یبونج ) ياـهتنا  تمـسق  يانثتـساب   ) یلحاـس قطاـنم  لاغـشا  زا  سپ  عاـضوا  هکنیا  اـب  .تسا  هتفرگ  رارق  هیروس 

« برع هدنرادزاب   » يورین ناونعب 

نانبل روهمج  سیئر  سیکرـس  کـمک  اـب  ًـالامتحا  .دراد  رارق  ماـهبا  هدرپ  رد  زونه  روشک  یـسایس  هدـنیآ  تسا  مارآ  یماـظن  رظن  زا 
یحیسم یلو  .دنهد  لیکشت  هدش  ناونع  هیروف  همانتقفاوم  رد  هک  یلکـش  نامهب  میژر  کی  اجیردت  هک  دنتـسه  لیام  هیروس  تاماقم 

بلاط زین  اهارگ  پچ  هکیلاحرد  هدوب  هرهاـق  هماـنتقفاوم  قبط  روشک  لـخاد  رد  ینیطـسلف  روشک  کـی  ددـجم  لیکـشت  فلاـخم  اـه 
ياهورین هک  تسین  لیام  سکچیه  .دنشاب  یم  هدش  هداد  اهنآ  هب  هرهاق  همانتقفاوم  رد  هچنآ  زا  رتشیب  تازایتما 

نآ بونج  زا  صوصخب  نانبل و  رد  هک  یتسیرورت  تایلمع  زا  تسا  هدرک  مالعا  احیرـص  زین  لیئارـسا  .دـننامب  یقاب  ناـنبل  رد  هیروس 
رد يرتشیب  ياهیتحاران  زورب  ناـکما  داـیز  لاـمتحاب  بیترت  نیدـب  درک  دـهاوخن  یـشوپ  مشچ  دریگ  تروص  روشک  نآ  هیلع  روشک 

.دراد دوجو  نانبل 

اقیرفا برغم  یبرع  ياهروشک  د -

همدقم ( 1

هب هجوت  يارب  یتصرف  اـهروشک  نیا  هک  دوب  هدرک  بلج  دوخب  ار  شکارم  هریزجلا و  هجوت  يدـحب  هتـشذگ  لاـس  رد  ارحـص  هلئـسم 
.دنا هتشادن  بارعا  یلک  روما 

شکارم ( 2

.دهدب یسارکومد  رهاظ  دوخ  میژر  هب  یناملراپ ، متسیس  ذاختا  اب  دیامن  یم  ششوک  مود  نسح  کلم 

[ ریازجلا  ] هریزجلا ( 3

هلیسو هک  یـساسا  نوناق  هکنیا  دوجو  اب  یلو  دهد  همادا  دوخ  میژر  هب  دشوک  یم  یناملراپ  يرهاظ  تروص  نداد  تهج  زین  نیدموب 
دور یم  روصت  اذـهعم  دـشاب  یم  کـیتارکومد  لوصا  زا  يدادـعت  ياراد  دـش  عقاو  لوبق  دروـم  ربـماون 1976  رخاوا  رد  یـسرپ  همه 

فاطعنا لباقریغ  شور  دور  یم  لامتحا  .درک  دـنهاوخ  ظفح  میژر  لـخاد  رد  ار  دوخ  يوق  تیعقوم  شنارادـفرط  هورگ  نیدـموب و 
ریذپ
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.دبای همادا  یناتیروم  شکارم و  هب  تبسن  ریازجلا ]  ] هریزجلا

سنوت ( 4

سپ .دهد  خر  روشک  نآ  یجراخ  یلخاد و  تسایـس  رد  يرییغت  عون  چیه  دور  یمن  روصت  دـنامب  یقاب  هبیقروب  تموکح  هکینامز  ات 
ینبم ار  دوخ  تسایس  سنوت  هک  دور  یم  راظتنا  رضاح  لاح  رد  .دراد  دوجو  عیسو  تاشاشتغا  اه و  یتحاران  زورب  لامتحا  هبیقروب  زا 

.داد دهاوخ  همادا  لدتعم  شور  لامعا  اهروشک و  زا  يدایز  دادعت  اب  هناتسود  طباور  داجیا  رب 

سراف جیلخ  ذ -

تیوک ( 1

يارب قارع و  شور  تلعب  ًالامتحا  یلو  دـنهاکب  اهینیطـسلف  یطارفا و  لماوع  ذوفن  تردـق و  زا  هک  دـنا  هدومن  یعـس  تیوک  تاماقم 
تامادقا هب  ندز  تسد  هب  اهینیطسلف  ندرک  راداو  زا  يریگولج 

.داد دهاوخ  همادا  دوخ  شورب  هناطاتحم  تیوک  داح 

اب هدنیآ  تارکاذم  رد  هک  دور  یم  لامتحا  یلخاد ، تسایس  لامعا  رد  لمع  يدازآ  نتشاد  روظنم  هب 

تـسا نکمم  تیوک  یلخاد  تسایـس  رییغت  .دومن  دـنهاوخ  لیامت  زاربا  روشک  نآ  هب  رتشیب  تازاـیتما  ندادـب  یتیوک  تاـماقم  قارع 
.ددرگ يدوعس  ناتسبرع  اب  روشک  نیا  رتشیب  مهافت  داجیا  ثعاب 

یبرع هدحتم  تاراما  ( 2

هرود دش  دهاوخ  رضاح  دیاز  خیش  دایز  لامتحاب  دوخ  تافالتخا  لح  يارب  رگید  خویش  لیامت  يدوعس و  ناتسبرع  راشف  هب  هجوت  اب 
تسایس لامعا  رد  يرتشیب  مهافت  یبرع  هدحتم  تاراما  يدوعس و  ناتسبرع  هک  دور  یم  راظتنا  انمـض  .دیامن  دیدمت  ار  دوخ  تسایر 

.دنیامنب يرتشیب  يراکمه  رگیدکی  اب  هنارگلالخا  لماوع  تیلاعف  ندرک  دودحم  رد  هداد و  ناشن  دوخ  زا  يا  هقطنم 

نامع ( 3

نینچمه یبیل و  قارع و  يوروش ، تیامح  همادا  یلو  تسا  هتفاـی  شهاـک  یهجوت  لـباق  نازیمب  راـفظ  نایـشروش  تیلاـعف  تردـق و 
ره دـیامن  دـیدهت  ار  نامع  میژر  ههبج  نیا  هک  دـش  بجوم  نامع  شخبیدازآ  ههبج  زا  نمی  قلخ  کـیتارکومد  يروهمج  یناـبیتشپ 

دیدهت نیا  حطس  رد  يرییغت  عون 

رد مکاح  یلم  ههبج  لخاد  رد  یطارفا  لدتعم و  ياهحانج  نیب  یلخاد  تازرابم  هجیتن  هب  یگتسب 

.تشاد دهاوخ  روشک  نیا  لباقم  رد  يدوعس  ناتسبرع  یسایس  تاراکتبا  ندوب  رثؤم  نینچمه  ندع و 
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نیرحب ( 4

دنا هدومن  یمومع  راکفا  هجوت  بلج  تهج  یتامادـقا  ینیرحب  تاـماقم  روشک  نیا  رد  ارگ  پچ  ياـهتیلاعف  نداد  شهاـک  رب  هوـالع 
یـسایس رتشیب  ياهیدازآ  نتـشاد  ياضاقت  نارگراـک  نارکفنـشور و  نایوجـشناد ، صوصخب  مدرم  تاـقبط  رثکا  لاـح  نیع  رد  یلو 

یلم ههبج  ياهتیلاعف  نایارگ و  پچ  ذوفن  هعسوت  تهج  يدعاسم  هنیمز  رما  نیا  .دنشاب  یم  یضاران  دوجوم  طیارش  زا  هتشاد و 

.دیامن یم  مهارف  نیرحب  شخبیدازآ 

رطق ( 5

قطانم هب  ینانبل  ینیطـسلف و  يدایز  دادـعت  ترجاهم  ناـنبل و  نارحب  .تسا  هدوب  رادروخرب  شمارآ  زا  رطق  یـسررب  تحت  تدـم  رد 
هب نیمز  كالما و  شورف  تهج  یئاهتیدودـحم  هک  درک  روبجم  ار  اهنآ  هدرک و  مهارف  ار  رطق  تاماقم  ینارگن  سراف  جـیلخ  یبونج 

.دش رتهب  یبسن  روطب  رطق  قارع و  طباور  لاح  نیمه  رد  تفای و  هعسوت  رطق  يدوعس و  ناتسبرع  طباور  .دنیامن  داجیا  یجراخ  عابتا 

نمی قلخ  کیتارکومد  يروهمج  ر -

دوجوب راظتنا  يراودـیما و  نیا  نمی  قلخ  کیتارکومد  يروهمج  يدوعـس و  ناتـسبرع  ندـش  کیدزن  زا  سپ  يراج  لاـس  راـهب  رد 
رظنب روطنیا  رـضاح  لاح  رد  یلو  .دیامن  يوریپ  هتـشذگ  هب  تبـسن  يرت  لدتعم  شور  زا  نمی  قلخ  کیتارکومد  يروهمج  هک  دـمآ 

رد یعقاو  تفرشیپ  هک  دسر  یم 

هنیمز رد  .تسا  هدومن  یملع  مزیلایـسوس  هب  تبـسن  يرتشیب  دیکأت  روشک  نیا  میژر  یلخاد  روما  رد  .تسا  هتفرگن  تروص  هنیمز  نیا 
یطارفا لماوع  هب  دومن و  ظفح  يوروش  كولب  ياهروشک  يوروش و  اب  ار  دوخ  کیدزن  طابترا  روشک  نآ  میژر  یجراـخ  تساـیس 

هب اهینیطسلف و  رگلالخا و 

روشک نیا  تسایس  رد  هچنانچ  رگا  .دشاب  یم  اهنآ  قوشم  هدومن و  کمک  یتسیرورت  ياههورگ  ریاس 

یبایزرا ارنآ  ناوت  یم  نامز  تشذگ  زا  سپ  طقف  هدوب و  لقادح  رد  لوحت  نیا  هدمآ  دوجوب  یلادتعا 

.دومن

نمی یبرع  يروهمج  ز -

.داد همادا  دوخ  تیعقوم  میکحت  تهج  دوخ  ياهششوک  هب  ضایر  میقتسمریغ  میقتسم و  کمک  اب  يدمحلا  یـسررب  تحت  تدم  رد 
یجراـخ هنیمز  رد  .تسین  رادروخرب  یـسایس  تاـبث  زا  روکذـم  میژر  ًـالوصا  دـیامن  یمن  دـیدهت  ار  میژر  نیا  يروـف  رطخ  هکنیا  اـب 

برغ اب  نمی  تاطابترا  هعسوت 
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.تفای هعسوت  زین  یبرع  لدتعم  ياهروشک  اب  تلود  نیا  طباور  .تفای  همادا  دشاب  یم  زین  حالس  دیرخ  لماش  هک  اکیرما  اب  صوصخب 

اقیرفا خاش  ژ -

رد .درادن  دـیکأت  هب  یجایتحا  هنایمرواخ  ياهروشک  يارب  هقطنم  نیا  صاخ  تیمها  اقیرفا و  خاش  هقطنم  یکیژتارتسا  یناهج  تیمها 
سونایقا رد  اهنآ  یماظن  هاگیاپ  نیرتمهم  يوروش  دروم 

هب هک  دومن  مالعا  هسنارف  ربماسد 1975  رد  .دشاب  یم  یتوبیج  هدنیآ  هقطنم  رد  هلئسم  نیرتمهم  .دشاب  یم  اریمرب  رد  اهنآ  هاگیاپ  دنه 
تیعمج اب  هقطنم  نیا  .درک  دهاوخ  ءاطعا  لالقتسا  هقطنم  نیا 

اب یـسیع ) رافآ و   ) يا هلیبق  تافالتخا  اب  هقطنم  نیا  .دهد  لیکـشت  ار  یماود  لباق  یـسایس  هورگ  کی  هک  هدـشن  قفوم  دوخ  دودـحم 
تاکیرحت لباقم  رد  هدوب و  هجاوم  یلک  یسایس  دشر  مدع 

یتوبیج .دزاس  قحلم  دوخ  كاخب  ءاحنا  زا  يوحنب  ار  هقطنم  نیا  هک  دیامن  یم  ششوک  یلاموس  .تسا  ریذپ  بیـسآ  ًالماک  یجراخ 
یپویتا یبونج  كاخ  زا  یتمـسق  لـماش  هک  گرزب  یلاـموس  کـی  داـجیا  يارب  دوخ  ياهفدـه  دربشیپ  روظنمب  یـشیامزآ  عون  کـی 

یسرتسد یـساسا  هار  دناوت  یم  یتوبیج  هکنیا  تلع  هب  تهج و  نیمه  هب  دوش  یم  بوسحم  تسا  اینک  یلامـش  تمـسق  و  نداگوا ) )
ایرد هب 

.دشاب یم  یلاموس  هلیسو  هقطنم  نیا  لاغشا  فلاخم  یپویتا  روشک  دشاب 

هک هدـش  بجوم  دوش  یم  لاسرا  نایـشروش  هب  نادوس  قیرط  زا  هدـش و  گـنهامه  قارع  هلیـسو  هک  بارعا  کـمک  هرتیرا  دروم  رد 
ار خرس  يایرد  هدومن و  یبرع  كاخ  ءزج  ار  هرتیرا  دنلیام  هک  دوخ  یلـصا  نمـشد  تروص  هب  ار  بارعا  یپویتا  .دبای  همادا  یمارآان 

لیدبت یبرع  يایرد  کی  هب  زین 

.دیامن یم  بوسحم  دنیامن 

عاضوا دروم  رد  بیترت  نیدب  دومن  دهاوخ  دعاسم  يوروش  يارب  ار  عاضوا  یلاموس  هلیسو  یتوبیج  لاغـشا  لامتحا  لقتـسم و  هرتیرا 
شیاهیتحاران مامت  اب  یپویتا  هقطنم  رد  یلک  روطب  یتوبیج و 

زا ندش  دنم  هرهب  تهج  .دشاب  یم  لح  هار  اهنت  تفگ  ناوت  یم  ای  لح و  هار  نیرتهب  برغ  يارب 

لیامت هب  یگتـسب  هقطنم  تشونرـس  .دـشاب  یم  اکیرما  صوصخب  برغ و  هجوتم  کـمک  یلک  روطب  یلاـموس و  دروم  رد  یناـبیتشپ ،
تابث داجیا  يارب  مزال  تصرف  ندروآ  تسدـب  اـت  هنیمز  نیا  رد  عفنیذ  ياـهروشک  تقفاوم  ماجنارـس  دوخ و  روضح  همادا  هب  هسنارف 

.تشاد دهاوخ 

تاداهنشیپ
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: دیامن یم  میدقت  هدننک  گنهامه  هتیمک  نیموس  لهچ و  هب  ار  ریز  تاداهنشیپ  تاعالطا  هتیمک 
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: دوش یم  بلج  ریز  ياه  عوضوم  يروآ  عمج  هب  هبناج  هس  ياهسیورس  هجوت 

.هنایمرواخ اقیرفا و  لامش  رد  یبیل  ياهتیلاعف  فلا - 

.سراف جیلخ  قارع و  رد  يوروش  ذوفن  تارییغت  نازیم  ب - 

.روشک نآ  یجراخ  تسایس  رد  نآ  تارثا  نمی و  قلخ  کیتارکومد  يروهمج  تلود  رد  اه  حانج  هنزاوم  رد  تارییغت  پ - 

ياههورگ تیلاعف  هباشم   ) یبیل قارع و  ینابیتشپ  اب  هنایمرواخ  رد  یتسیرورت  ياهتیلاعف  بیقعت  ت - 

(. هیروس رصم و  رد  ینیطسلف 

(1) .زرابم ياهحرط  رد  روشک  نآ  ذوفن  هیروس و  شقن  هب  صاخ  هجوت  اب  نانبل  رد  هدنیآ  تالوحت  ث - 

لت رد  هبناج ، هس  ياروش  سالجا  زا  لـبق  زور  کـی  لاس 1357  تشهبیدرا  رد  هبناج ، هس  هدـننک  گنهامه  هتیمک  نیمـشش  لهچ و 
.دش رازگرب  ویوآ 

تالوحت ثداوح و  یـضعب  زا  ینارگن  زاربا  اب  اه ، یلیئارـسا  ینابزیم  زا  رکـشت  نمـض  ینانخـس  یط  هدـننک ، گنهامه  هتیمک  سیئر 
حلص هک  هدرک  دای  يرطخ  ناونع  هب  نآ  زا  تسا ، ناریا  ناملسم  مدرم  یمالسا  بالقنا  مایق و  دوصقم  ًالامتحا  هک  هنایمرواخ ، هقطنم 

ار هقطنم  شمارآ  و 

: تسا هدمآ  نینچ  هراب  نیا  رد  كاواس  شرازگ  رد  .تسا  هداد  رارق  دیدهت  دروم 

[1357  ] تشهبیدرا 2537 ویوآ - لت  هتیمک  هسلج  نیمشش  لهچ و  رد  هدننک  گنهامه  هتیمک  سیئر  هیحاتتفا  ینارنخس 

زیزع ناراکمه  ناتسود - 

میدـق و ناتـسود  اـب  ما  هتفاـی  تصرف  رگید  راـب  هدـننک  گـنهامه  هتیمک  نیمـشش  لـهچ و  لیکـشت  تبـسانمب  هک  متقوشوخ  رایـسب 
روما هقطنم و  مهم  لئاسم  هرابرد  میامن و  رادید  دنمجرا  ناراکمه 

.میشاب هتشاد  رظن  لدابت  ثحب و  هبناج  هس  هب  طوبرم 

هک تسا  هدوب  یئاه  یمارآاـن  تـالوحت و  دـهاش  هناـیمرواخ  تسایـس  هنحـص  درذـگ  یم  اـم  یئآ  مهدرگ  نیرخآ  زا  هک  یتدـم  رد 
هیزجت یسررب و  دروم  تینما  تاعالطا و  ياه  هتیمک  هلیسوب  احورشم 

رطخ رد  نانچمه  ساسح  هقطنم  نیا  رد  شمارآ  حلص و  هک  دوش  یم  طابنتسا  نینچ  اهـشرازگ  نیا  هعلاطم  زا  هتفرگ و  رارق  لیلحت  و 
.تسا هدادن  یبولطم  هجیتن  نونکات  هدمآ  لمعب  نارحب  لح  يارب  هک  یتاراکتبا  هنافسأتم  تسا و 
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هیزجت و اهدادیور و  یعقاو  لکش  میـسرت  رد  ام  نومنهر  هراومه  هک  یتیمیمـص  مهافت و  يراکمه و  حور  هب  هجوت  اب  مراد  نانیمطا 
لباق هدنزرا و  جیاتن  هدوب  ساسح  هقطنم  نیا  عیاقو  لیلحت 

.دروآ میهاوخ  تسدب  سنارفنک  نیا  تاسلج  زا  یهجوت 

مهارف هشیمه  ریظن  ام  شیاسآ  سنارفنک و  يرازگرب  يارب  هک  یلاع  تاـبیترت  رطاـخب  ناـبزیم  سیورـس  زا  مناد  یم  مزـال  همتاـخ  رد 
(1) .مرکشتم .میامن  رکشت  تسا  هدش 

هدننک گنهآ  مه  هتیمک  نیمشش  لهچ و  شرازگ 

.دش لیکشت  لیئارسا  رد   [ 1357  ] هام 2537 تشهبیدرا  خیرات 13  رد  هدننک  گنهامه  هتیمک  نیمشش  لهچ و  - 1

هس لکریبد  لیئارسا و  هیکرت و  ياهسیورس  نینواعم  تکرش  اب  ناریا و  تئیه  سیئر  تسایرب  هسلج  - 2

.دش لکشت  هبناج 

ياسؤر نینواعم  نآ  خساپ  رد  تفگ و  دمآ  شوخ  هتیمک  ءاضعا  هب  درک و  حاتتفا  ار  هتیمک  هسلج  سیئر  - 3

.دندومن یتاراهظا  لیئارسا  هیکرت و  ياهسیورس 

.درک بیوصت  ار  هسلج  روتسد  هدننک  گنهآ  مه  هتیمک  - 4

.دندش باختنا  هتیمک  هلیسوب  نارگ  شرازگ  - 5

.تفرگ رارق  هدننک  گنهامه  هتیمک  بیوصت  دروم  هک  دومن  میدقت  ار  راک  شدرگ  شرازگ  هبناج  هس  لکریبد  - 6

.دومن بیوصت  یسررب و  ار  تینما  هتیمک  شرازگ  هدننک  گنهامه  هتیمک  - 7

.دومن بیوصت  یسررب و  ار  تاعالطا  هتیمک  شرازگ  هدننک  گنهامه  هتیمک  - 8

.دیسر بیوصت  هب  یئزج  تارییغت  اب  تفرگ و  رارق  یسررب  دروم  ربخ  یلصا  رصانع  - 9

لیکشت یسوساجدض  هرابرد  و  [ 1357 ( ] هام رویرهش   ) ربماتپـس 1978 هام  رد  هیکرت و  رد  هبناج  هس  رانیمـس  نیمـشش  تسیب و  - 10
.دش هئارا  هتیمک  هب  هیکرت  تئیه  طسوت  یـسوساجدض  هرابرد  عوضوم  هس  .دش  دهاوخ  نییعت  ادعب  نآ  قیقد  خیرات  هک  دـش  دـهاوخ 

هک درک  بیوصت  هدننک  گنهامه  هتیمک 

.دریگ رارق  بیوصت  دروم  هئارا و  رانیمس  نایرج  رد  دیاب  رانیمس  رظن  دروم  تاعوضوم 
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ود رایتخا  رد  دـنک و  هیهت  ار  دوخ  شرازگ  اسأر  دـیاب  سیورـس  ره  .درک  بیوصت  ار  هبناج  هس  هچخیراـت  هیهت  داهنـشیپ  هتیمک  - 11
هدننک گنهامه  هتیمک  رد  هچخیرات  ناگدنسیون  .دهد  رارق  رگید  سیورس 

277 ص :
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یم هتشون  هناگادج  روطب  سیورس  ره  هلیسوب  هک  يا  هچخیرات  .دنـسیونب  كرتشم  هچخیرات  کی  هدرک و  تاقالم  رگیدکی  اب  يدعب 
.دوش یقلت  يرس  یلکب  دیاب  كرتشم  هچخیرات  دوش و 

يرادا ياهراک  يارب  هک  ار  يزیچ  ره  دـناوت  یم  هناخریبد  هجدوب  بوچراهچ  رد  هک  درک  هیـصوت  هبناج  هس  لـکریبد  هب  هتیمک  - 12
شرازگ هئارا  هب  یجایتحا  هکنیا  نودب  دیامن  يرادیرخ  دراد  جایتحا 

.دشاب هدننک  گنهامه  هتیمک  هب  يا  هبون 

دهاوخ لیکشت  هامنابآ ) لیاوا   ) ربماون 1978 رد  ناریا  رد  هدننک  گنهامه  هتیمک  نیمتفه  لهچ و  - 13

.دش دهاوخ  نییعت  ادعب  نآ  قیقد  خیرات  هک  دش 

(1) .ددرگ میلست  هبناج  هس  ياروش  هب  شرازگ  نیا  هک  درک  بیوصت  هدننک  گنهامه  هتیمک  - 14

تشهبیدرا رد  ویوآ  لت  رد  لیئارسا  هیکرت و  ناریا و  هبناج  هس  یتاعالطا  ياروش  لیکـشت  يارب  يا  همدقم  هبناج ، هس  هتیمک  تسـشن 
تسایر هزوح  هب  یشرازگ  یط  كاواس  متفه  لک  هرادا  .دوب   1357

ياروش هتیمک و  سالجا  رد  هحورطم  تاعوضوم  تاثحابم و  هب  هراشا  اب  اه ) نامیپ  هرادا   ) كاواس

هس رانیمس  نیمشش  تسیب و  لیکشت  رب  ینبم  ناریا ، لیئارسا و  هیکرت ، یتاعالطا  سیورس  میمصت  قفاوت و  هب  ویوآ ، لت  رد  هبناج  هس 
هتیمک نیمتفه  لهچ و  زین  و  نابآ 1357 )  ) ربماتپس 1978 هام  رد  هبناج 

یـس و هوالع  هب  و  نابآ 1357 )  ) ربماون 1978 هام  رد  هبناج  هس  تینما  یتاعالطا و  ياـه  هتیمک  نیمتفه  یـس و  هدـننک و  گـنهامه 
هیکرت رد  تشهبیدرا 1358 )  ) هم 1979 هام  رد  هبناج  هس  ياروش  نیمجنپ 

دوخ یتاعالطا  ناسوساج  ناسانـشراک و  همه  اب  روبزم ، سالجا  رد  هناگ  هس  یتاعالطا  ياـه  سیورـس  ياـسؤر  .تسا  هدـش  هراـشا 
ناریا ناملسم  مدرم  يزوریپ  اب  هک  دندرک  یمن  ینیب  شیپ  روصت و  هاگ  چیه 

سالجا يرازگرب  رب  ینبم  اه  نآ  تامیمصت  اه و  ینیب  شیپ  همه  روشک ، نیا  رد  یمالسا  بالقنا  و 

: دش دهاوخ  بآ  رب  شقن  تسکش و  هب  رجنم  هیکرت  رد  یتآ  هبناج  هس  رانیمس 

[1356 [ 8/12/2536  - هرامشب 9879/1001پ تشگزاب 

هدـننک و گنهامه  هتیمک  نیمـشش  لهچ و  تینما ، تاعالطا و  ياه  هتیمک  نیمـشش  یـس و  كاواس ، تسایر  راسمیت  بیوصت  ربانب 
هاـم 2537 تشهبیدرا  یلا 14  خـیرات 10  زا  لیئارـسا  هیکرت و  ناریا ، سیورـس  هس  تکرـش  اـب  هبناـج  هس  ياروش  نیمراـهچ  یس و 

.دش لیکشت  ویوآ  لت  رد  [ 1357]
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: ددرگ یم  دافیا  تسویپ  هب  یضتقم  مادقا  عالطا و  تهج  ریز  هحورشم  ياهشرازگ 

278 ص :

.تسا هدش  هیهت  تشهبیدرا 1357  رد  شرازگ  نیا  .يرس  يدنب  هقبط  اب  خیرات ، هرامش و  نودب  كاواس ، شرازگ  - . 1
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.هدننک گنهامه  هتیمک  نیمشش  لهچ و  هب  تاعالطا  هتیمک  نیمشش  یس و  شرازگ  - 1

.هدننک گنهامه  هتیمک  نیمشش  لهچ و  تینما و  هتیمک  نیمشش  یس و  شرازگ  - 2

.هبناج هس  لک  ریبد  شرازگ  - 3

.هبناج هس  رابخا  هلدابم  شرازگ  - 4

.هبناج هس  یتاعالطا  ياهیدنمزاین  تسرهف  - 5

.نآ ششوپ  نازیم  شرازگ  هبناج و  هس  ربخ  یلصا  رصانع  - 6

.هبناج هس  رانیمس  نیمشش  تسیب و  يارب  هیکرت  سیورس  يداهنشیپ  تاعوضوم  - 7

.هبناج هس  ياروش  نیمراهچ  یس و  هب  هدننک  گنهامه  هتیمک  نیمشش  لهچ و  شرازگ  - 8

.هبناج هس  ياروش  نیمراهچ  یس و  شرازگ  - 9

: دسر یم  یهاگآب  ریز  حرشب  هبناج  هس  سنارفنک  رد  قفاوت  دروم  مهم  تاکن 

لیکشت هیکرت  رد  ربماتپس 1978  هام  رد  یسوساجدض  هنیمز  رد  هبناج  هس  رانیمس  نیمشش  تسیب و  - 1

تئیه هدننک  گنهامه  هتیمک  هسلج  رد  .دش  دهاوخ  مالعا  نییعت و  هیکرت  سیورـس  طسوت  ابقاعتم  نآ  قیقد  خـیرات  هک  دـش  دـهاوخ 
ناریا و ياهسیورس  ات  دومن  هئارا  داهنشیپ و  یسوساجدض  هنیمز  رد  عوضوم  هس  قوف ) دنب 7  عوضوم   ) یشرازگ یط  هیکرت  سیورس 

هتیمک هیـصوت  قـبط   ) .دـنهد رارق  رظن  لداـبت  ثحب و  دروـم  باـختنا و  روکذـم  رانیمـس  رد  حرط  تـهج  ار  عوـضوم  کـی  لیئارـسا 
هبناج هس  رانیمس  هنیمز  هبناج  هس  رانیمس  هسلج  ره  رد  دش  رارق  هدننک  گنهامه 

(. ددرگ باختنا  رانیمس  نآ  يارب  ثحب  دروم  عوضوم  حرطم و  نابزیم  سیورس  طسوت  يدعب 

نابآ  ] ربماون 1978 هام  رد  هبناج  هس  تینما  تاعالطا و  ياه  هتیمک  نیمتفه  یـس و  هدـننک و  گـنهامه  هتیمک  نیمتفه  لـهچ و  - 2
یـس و انمـض  .ددرگ  مالعا  نییعت و  ناریا  سیورـس  طسوت  ابقاعتم  دیاب  نآ  قیقد  خیرات  هک  دـش  دـهاوخ  لیکـشت  نارهت  رد  [، 1357

.دش دهاوخ  لیکشت  هیکرت  رد  تشهبیدرا 1358 ]  ] هم 1979 هام  رد  هبناج  هس  ياروش  نیمجنپ 

هعلاطم و روظنمب  هیهت و  هبناج  هس  سنارفنک  هچخیرات  هرابرد  یشرازگ  هناگادج  روطب  هناگ  هس  ياهـسیورس  زا  کیره  دش  رارق  - 3
ناگدنیامن دنهد و  رارق  رگید  سیورس  ود  رایتخا  رد  یسررب 

رارق یسررب  هعلاطم و  دروم  ار  رگید  سیورس  ود  ياهشرازگ  هنیمز  نیا  رد  هبناج  هس  ياهسیورس 
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لدابت ثحب و  هدش  هئارا  شرازگ  هس  هرابرد  يدعب  هدننک  گنهامه  هتیمک  هسلج  رد  سپس  دنهد و 

.دش دهاوخ  یقلت  يرس  یلکب  شرازگ  نیا  .دنیامن  هیهت  كرتشم  هچخیرات  کی  دننک و  رظن 
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يرادا فراصم  يارب  دـناوت  یم  هناخریبد  هجدوب  بوچراهچ  رد  هک  درک  هیـصوت  هبناج  هس  لکریبد  هب  هدـننک  گـنهامه  هتیمک  - 4
.دشاب هتیمک  هب  يا  هبون  شرازگ  هئارا  هب  يزاین  هکنیا  نودب  دیامن  هنیزه 

.دشاب شرازگ  ره  رخآ  رد  هجیتن  فارگاراپ  کی  ياراد  هبناج  هس  ياهسیورس  ياهشرازگ  دش  رارق  - 5

ود رایتخا  رد  اه  هتیمک  لیکشت  زا  لبق  زور  لقادح 5  ار  دوخ  ياهشرازگ  رگیدکی  يراکمه  اب  هبناج  هس  ياهـسیورس  زا  کیره  - 6
ضرعب لحم  رد  سنارفنک  راک  هجیتن  .دـشاب  هتـشاد  دوجو  اهنآ  یـسررب  هعلاطم و  تهج  یفاک  تصرف  اـت  دـنراذگب  رگید  سیورس 

.تسا هدیسر  كاواس  تسایر  راسمیت 

.ددرگ یم  مالعا  یضتقم  مادقا  هنوگره  عالطا و  تهج  بتارم 

(1) هواک متفه -  هرادا  لک  ریدم 

، لیذ حرـش  هب  ویوآ ، لـت  هبناـج  هس  ياروش  هدـننک و  گـنهامه  هتیمک  يوس  زا  هک  دـنراد  نآ  زا  تیاـکح  كاواـس  دوجوم  دانـسا 
: دوب هدش  هتفرگ  میمصت 

.دش دهاوخ  لیکشت  هیکرت  رد  ربماتپس 1978 ) هام   [) 1357  ] هام 2537 رویرهش  دودح  رد  هبناج  هس  رانیمس  نیمشش  تسیب و 

رد هبناج  هس  هدننک  گنهامه  هتیمک  نیمتفه  لهچ و  تینما و  تاعالطا و  ياه  هتیمک  نیمتفه  یس و 

(2) .دش دهاوخ  لیکشت  نارهت  رد  [ 1357 ( ] ربماون 1978 دودح 6   ) نابآ 2537 مود  همین 

یط هیکرت ، لیئارسا و  ناریا ، یتاعالطا  ياه  سیورس  نیب  هدش  هلدابم  ياه  شرازگ  رابخا و  رامآ  كاواس ، دانـسا  زا  رگید  یکی  رد 
ات ربماتپس 1977  خیرات 19  زا  ههام ، شش  هرود  کی 

: تسا هدش  مالعا  لیذ  حرش  هب  نیدرورف 1357 ، ات  رویرهش 1356   28 لیروا 1978م / 

لیروآ 78[19] لوا  ات  ربماتپس 1977  خیرات 19  زا  هبناج  هس  هرداص  هدراو و  ياهشرازگ  رامآ 

هرقف نافوط 126  هب  مچرپ  هرداص 

هرقف نافوط 15  زا  مچرپ  هلصاو 

هرقف دالوف 151  هب  مچرپ  هرداص 

(3) هرقف دالوف 329  زا  مچرپ  هلصاو 
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هرامش 2581/702. 1357 ؛]  ] خروم 23/2/2537 كاواس ، شرازگ  - . 1
.يرس يدنب  هقبط  اب  خیرات ، هرامش و  نودب  كاواس ، دنس  - . 2

.يرس يدنب  هقبط  اب  خیرات ، هرامش و  نودب  كاواس ، شرازگ  - . 3
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هبناج هس  یتاعالطا  نامیپ 

یهاشنهاش ناریا  لیئارسا و  یپویتا ،

هراشا
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یپویتا هاگیاج  تیمها و  تیعقوم ،

لیئارسا ینوماریپ  يژتارتسا  رد 

لیئارـسا و تیدوجوم  تینما و  زا  عافد  یتاـغیلبت  راعـش  شـشوپ  تحت  نآ ، سیـسأت  يادـتبا  زا  یتسینویهـص ، میژر  ناربهر  نارس و 
هب ار  دوخ  هنابلط  هعسوت  فادها  دنک ، یم  دیدهت  ار  نیطسلف  رد  ینویهص  هعماج  کیژتارتسا  قمع  هک  يرطخ  هنوگره  زا  يریگشیپ 

ياهرازبا اب  هژیو 

هاگتـسد يوس  زا  زاـغآ  ناـمه  زا  تسا  لیئارـسا » ینوماریپ  يژتارتسا   » ناـمه هک  فادـها  نیا  .دـندرک  لاـبند  یـسایس  یتاـعالطا و 
.تسا هتشاد  رارق  یلیئارسا  نارس  ناربهر و  تیلاعف  راک و  روتسد  رد  هدوب و  بیقعت  دروم  لیئارسا  یـسایس  یـسوساج و  یتاعالطا و 

یلحاس قطانم  اه و  بآ  هب  عنام ، یب  ناسآ و  یسرتسد  يژتارتسا ، نیا  ققحت  تهج  رد  یلیئارسا  نارادمتلود  ناربهر و 

، دنه سونایقا  ندع و  جیلخ  ات  بدنملا  باب  هگنت  خرس و  يایرد  زئوس ، لاناک  ات  ار  هنارتیدم 

...و یلاموس  یتوبیج و  اینک ، یپویتا ، هرتیرا ، نادوس ، رصم ، یبیل ، روشک  یبآ  لحاوس  همه  لماش 

باجیا همانرب  نیا  بیقعت  ارجا و  .دندرک  لابند  دنداد و  رارق  دوخ  ياه  همانرب  روتسد و  رد 

ياهروشک رد  ار  دوخ  هژیو  یتاعالطا  یسایس و  ياه  هاگتسیا  اه و  هاگیاپ  اه  یلیئارسا  درک  یم 

.دننک تیوقت  میکحت و  ار  نآ  داجیا و  ینوماریپ  ياه  نیمزرس  قطانم و  هیاسمه  راوجمه و 

رد  ] ماجنارـس دـناوت  یم  یبرع ، نهیم  نوماریپ  برعریغ  ياـهروشک  اـب  لیئارـسا  طـباور  میکحت  هک  دوب  هدـش  یعدـم  نوـیروگ  نب 
: درک هفاضا  يو  .دوش  رجنم  حلص  لیمحت  هب  مسینویهص ] يژتارتسا  ياتسار 

تـسود ندروآ  تسدب  زا  رتهب  زیچ  چیه  اما  دنهد ، نت  ام  اب  حلـص  دادرارق  ياضما  هب  مینک  روبجم  ار  نام  ناگیاسمه  میناوت  یمن  ام 
ار ام  هب  تبسن  بارعا  هنیک  دناوت  یمن  اقیرفآ ، ایسآ و  ياهروشک  رد 

283 ص :

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 452 

http://www.ghaemiyeh.com


(1) .دهد شهاک 

دییأت لیئارـسا  ینوماریپ  يژتارتسا  رب  ینبم  ار  نویروگ  نب  دـیوید  تافارتعا  نامه  زین  تسینویهـص  رگید  ياـه  نیـسیروئت  ناربهر و 
.دنا هدرک 

: دنک یم  رارکت  نینچ  ار  نویروگ  نب  ياه  هتفگ  رنرت  نب  سوماع 

رد وس و  نآ  رد  جراخ  ناهج  اب  هطبار  رد  لیئارسا  یلـصا  یـساسا و  هاگ  هیکت  ایـسآ  اقیرفآ و  اب  يراکمه  طباور  روظنم  طباور ، نیا 
(2) .دنا هدیشک  لیئارسا  نوماریپ  بارعا  هک  تسا  تموصخ  توص  راوید  يالاب 

لیئارسا و داجیا  سپـس  نیمزرـس و  نآ  رد  ياه  يدوهی  ناکـسا  رارقتـسا و  نیطـسلف و  لاغـشا  رد  نازیم  نامه  هب  یبرغ  ياه  تردق 
هدمع یساسا و  شقن  نآ ، زا  ینابیتشپ  تیوقت و  میکحت و  اهدعب ،

.دندناسر يرای  هبناج  همه  يدج و  روط  هب  زین  شا  ینوماریپ  يژتارتسا  بیقعت  رد  ار  لیئارسا  و  دندرک ؛ افیا 

کمک هتـساخون  ياهروشک  اب  طباور  يرارقرب  لیهـست  تیرومأم و  ماجنا  يارب  یتسینویهـص  تیدوجوم  هب  یتسیلایرپما  ياـهروشک 
يارب ار  هار  زین  هسنارف  .دنک  حاتتفا  يرگلوسنک  هریغ  ادناگوا و  اینک و  رد  داد  هزاجا  لیئارـسا  هب  ناتـسلگنا  هلمج ، زا  دندرک ، ینایاش 

، نباگ یموهاد ، لیوازارب ، وگنک  داچ ، يزکرم ، ياقیرفآ  يروهمج  نورماک ، هتفای  لالقتـسا  هزات  ياـه  هرمعتـسم  هب  لیئارـسا  هنخر 
لحاس

(3) .درک راومه  ایلع  ياتلو  وگوت و  لاگنس ، رجین ، یلام  راکساگادام ، جاع ،

ياه تردـق  يراکمه  یگنهامه و  اب  تشاد ، رایتخا  رد  هک  نوگانوگ  ياـه  مرها  اـهرازبا و  زا  رظن  فرـص  لیئارـسا  بیترت ، نیا  هب 
اب هتسباو  برعریغ و  ینوماریپ  ياهروشک  زا  يدادعت  اب  كرتشم  یتاعالطا  یسایس و  نامیپ  داقعنا  ددص  رد  اکیرمآ ، هژیو  هب  یبرغ ،

: تسا هدش  هتشون  اقیرفآ  رد  ینوماریپ  يژتارتسا  بیقعت  يارب  اه  یلیئارسا  فادها  قیالع و  هرابرد  .دمآرب  هطلس ، ماظن  هاگودرا 

نارـسفا زا  یکی  هدـنامزاب  هک  یقباوس  لـالخ  زا  یبوخ  هب  ناوت  یم  ههد 1960 ، طساوا  رد  اقیرفآ  هب  ار  لیئارـسا  هقـالع  یگدرتسگ 
، دراد مان  رُویل  لیئارسا  هک  يو  .تفایرد  تسا  لیئارسا  یعافد  ذوفناب 
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یماظن روما  یـشنم  ناونع  هب  وا  .تسا  هتـشاد  شروشک  هتفای  هزات  نیدحتم  نیا  هطخ  هب  ییاه  ترفاسم  ياه 1965 و 1966  لاس  رد 
رویل زین  لیئارسا  شترا  لارنژ  ریمات  ماهاروآ  نآ  یط  هک  رفس  نیتسخن  فده  .درک  یم  تمدخ  لیئارـسا  ریزو  تسخن  لوکـشا  يول 

اب رتکیدزن  طباور  ندروآ  دـیدپ  یگنوگچ  یـسررب  اجنآ و  رد  لیئارـسا  یماظن  ياه  ییاناوت  یباـیزرا  لرتنک و  درک  یم  یهارمه  ار 
ياه تلود  هب  لیئارـسا  یماظنریغ  یماظن و  ياه  کمک  تخاـس ؛ ناـشنرطاخ  ادـعب  رویل  هک  هنوگ  نآ  .دوب  هایـس  هراـق  ياـه  شترا 

رد هک  دـندوب  ییاه  یلیئارـسا  اقیرفآ ،] رد   ] اهروشک همه  رد  اـبیرقت  .دوب  هدیـسر  دوخ  رادـقم  رثکادـح  هب  ماـگنه  نآ  رد  ییاـقیرفآ 
(1) .دندرک یم  يرای  اهنآ  هب  یماظنریغ  یماظن و  ياه  متسیس 

ياه تردـق  اب  دوخ  لماعت  ذوفن و  زا  دنتـشاد ، رایتخا  رد  اه  یلیئارـسا  هک  ینوگانوگ  ياه  مرها  اـهرازبا و  رب  هوـالع  بیترت ، نیا  هب 
یسایس و نامیپ  داقعنا  ددص  رد  اه  نآ  اه ، تصرف  اه و  هنیمز  نیا  زا  يریگ  هرهب  اب  .دندرب  لماک  هدافتـسا  زین  اکیرمآ  هژیو  هب  یبرغ 
، هیکرت یهاشنهاش ، ناریا  .دـندمآرب  برغ  هاـگودرا  هب  هتـسباو  برعریغ و  ینوماریپ  ياـهروشک  زا  يدادـعت  اـب  كرتشم  یتاـعالطا 

.دنتشاد رارق  ایسآ  اقیرفآ و  رد  اهروشک  نیا  سأر  رد  یبونج  ياقیرفا  یپویتا و 

: دیوگ یم  تسا ، نویروگ  نب  دیوید  یگدنز  ناتساد  هک  حلص  ربمایپ  باتک  فلؤم  رهوزراب 

ناتـسلگنا و اکیرمآ و  یتسیلایرپما  روشک  هس  طـسوت  نآ  ياـهزرم  نیمـضت  مـالعا  یپ  رد  لاس 1948 ، رد  سیـسأت  زا  دعب  لیئارـسا 
لیکـشت یعمج -  هتـسد  ای  يدارفنا  هسنارف -  ناتـسلگنا و  اکیرمآ و  اب  یماظن  نامیپ  دیـشوک  لاس 1951  رد  لاس 1950 ، هب  هسنارف 

کیتنالتآ نامیپ  تیوضع  هب  دهد و 

مسیلایرپما نانامیپمه  اب  یعافد  نمجنا  درک ، یعس  لیئارسا  لوا  نامه  رد  .دیآرد  وتان )  ) یلامش

(2) .دروآ دوجوب  اکیرمآ  تیاده  دییأت و  اب  هیکرت ، ناریا و  یپویتا و  هقطنم  رد  اکیرمآ 

ییاه میژر  هب  نویروگ  نب  هیروف 1958 ، رد  برع  هدحتم  يروهمج  تیدوجوم  مالعا  زا  دعب 

هدرک یقلت  دوـخ ، عماـطم  عفاـنم و  يارب  يدـیدهت  ار  برع  یلم  شخب  يدازآ  شبنج  دـشر  تشاد  ناـکما  هک  دروآ  ور  هـقطنم  رد 
: دنک یم  ریوصت  نینچ  هلحرم ، نآ  رد  ار  نیروگ  نب  ياه  هشیدنا  رهوزراب ، .دنشاب 

.دش دهاوخ  تشحو  راچد  رصانلادبع  لامج  هنابلط  هعسوت  تسایس  زا  يا  هدنیازف  روط  هب  یپویتا 
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نیا تیعمج  .دوش  یم  قارع  اب  یمیلقا  شکمشک  ریگرد  ناریا  .تسا  كانمیب   [ قارع  ] دوخ یبونج  ههبج  رد  یبرع  نمـشد  زا  هیکرت 
(1) .دوش لیکشت  ینامیپ  اهنآ  نایم  دیابن  ارچ  اذل  .تسا  هنایمرواخ  تیعمج  زا  رتشیب  لیئارسا ، رب  هوالع  اهروشک 

: دنا هتشون  هنوگ  نیا  زین  ییاکیرمآ  ناگدنسیون 

انگنت هرـصاحم و  يارب  ییایفارغج  تیعقوم  رظن  زا  هک  دندوب  نایناریا  اه و  كرت  تشاد  نهذ  رد  نویروگ  نب  هک  يا  هوقلاب  نیدحتم 
يروتارپما .دنتشاد  لآ  هدیا  یتیعضو  قارع  هیروس و  نتشاذگ 

(2) .تشاد یتلاح  نینچ  دوب ، برع  ياهروشک  زرم  مه  اقیرفآ  رد  هک  زین  یپویتا  یناتساب 

يارب زین  تدم  هاتوک  یکیتکات و  عفانم  مسینویهـص ، يژتارتسا  ياتـسار  رد  تدمدنلب ، فادـها  رب  هوالع  هبناجدـنچ ، ياه  نامیپ  نیا 
.دنتشاد هارمه  هب  اه  تسینویهص 

اکیرمآ مسیلایرپما  هب  هتسباو  امیقتسم  عقوم  نآ  رد  هیکرت ، ناریا و  یپویتا و  روشک ، هس  زا  کیره 

میژر اما  .تسا  وتنس )  ) يزکرم نامیپ  وضع  و  وتان )  ) یلامش کیتنالتآ  نامیپ  وضع  هیکرت  .دندوب 

، مسیلایرپما .دوب  لیئارسا  تفن  هدننک  نیمأت  نیلوا  وتنس و  نامیپ  رد  یساسا  ياهروشک  زا  یکی  هاش 

لیلد هب  یسالیس  هلیاه ]  ] الیه روتارپما  نارود  یپویتا  اما  .درک  یم  هدامآ  هقطنم  رد  مرادناژ  شقن  يافیا  يارب  ناریا  رد  ار  هاش  میژر 
ياه هاگیاپ  دوجو  لیلد  هب  يرهما و  هلسلس  یطسو و  نورق  هکرت  هیاپ  رب  مکاح  میژر  یعامتجا  يداصتقا و  یسایس و  یگدنام  بقع 

رد عومجم  رد  میژر  هس  ره  هک  دـش  ببـس  هرتیرا ، اـب  گـنج  رد  ندوب  ریگرد  هجیتـن  رد  یپویتا و  رد ] « ] اراد  » ریازج رد  ییاـکیرمآ 
هقطنم مهم ]  ] یـساسا ياـهروشک  نوـماریپ  يراوـید  اـهروشک  نیا  نوـچ  .دـنوش و  وـسمه  برع ، شخب  يدازآ  شبنج  اـب  ینمـشد 

ياهروشک نتـشاذگ  راشف  تحت  يارب  یبرغ ، بونج  زا  یپویتا  و  قرـش ، زا  ناریا  لامـش و  زا  هیکرت  دـنداد ، یم  لیکـشت  هنایمرواخ 
هیلع نآ  لاـس 1957  ياهدـیدهت  هیکرت و  دـندش  یم  هتفرگ  راـک  هب  مسیلاـیرپما  يوـس  زا  تباـین  هب  اـهنآ  اـب  يریگرد  یلم و  یبرع 

، هیروس

رصم نتشاذگ  راشف  تحت  یپویتا و  بالقنا 1958 ، یپ  رد  قارع  هیلع  شیاه  يزادنا  تسد  ناریا و 

هدوب نانآ  تادیدهت  هلمج  زا  تامهم  هحلسا و  هب  نادوس  بونج  رد  نارودزم )  ) ناراوخ هریج  نتخاس  زهجم  ناوسادس و  نایرج  رد 
(3) .تسا

طخ ناسوساج  باتک  رد  تسا ، یتسینویهص  دیدش  تاشیارگ  ياراد  دوخ  هک  زتاک  لیئوماس 
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: تسا هتشون  لیئارسا  ینوماریپ  يژتارتسا  رد  ناریا  هیکرت و  یپویتا ، هاگیاج  هرابرد  شتآ ،

ياه تردـق  زا  يدادـعت  اـب  یمکحم  ياهدـنویپ  ندرک  رارقرب  لاـح  رد  لیئارـسا ]  ] یماـظن تاـعالطا  دـحاو  یللملا ، نیب  هنحـص  رد 
دهعتم لیئارسا  هب  تبسن  لماک  ینلع و  تروص  هب  ار  دوخ  هک  دوب  تسود 

تاعالطا دحاو  ههد 1950 ، لیاوا  زا  عقاو  رد  .دـندروآ  یم  دـیدپ  رگید  ياهروشک  همه  ابیرقت  اـب  ار  یناـهنپ  طـباور  دـنتخاس ؛ یم 
عافد ریزو  ریزو و  تسخن  ناونع  هب  نویروگ ، نب  يربهر  تحت  یماظن 

يژتارتسا .دوب  هدش  ریگرد  ایسآ  اقیرفآ و  لامش  رد  تاعالطا  بسک  زا  يا  هدرتسگ  ياه  تیلاعف  رد 

يارب دیاب  هک  ینیدحتم  نینچ  .دروآرد  لیئارسا  نیدحتم  هرصاحم  تحت  ار  لیئارسا  هدمع  نانمـشد  درک  یم  شالت  نوماریپ » هیرظن  »
مه نانبل  هیروس و  اب  هک  هیکرت  دوب ، رـصم  نادوس و  زرم  مه  هک  یپویتا ، زا  دـندوب  ترابع  دـش  یم  مادـقا  اهنآ ، اب  قفاوت  هب  ندیـسر 
رد ( ] یبیل ریازجلا و  شکارم ،  ) یلامش ياقیرفآ  ياه  تلود  هک  اجنآ  زا  .تخادنا  یم  هیاس  ندرا  قارع و  يور  هک  ناریا  و  دوب ، زرم 

داسوم یماظن و  تاعالطا  دحاو  اب  دندرب ، یم  رس  هب  ناهاشداپ  طلست  تحت  ای  دندوب و  هرمعتسم  ای  نامز ] نآ 

(1) .دندوب هتخاس  رارقرب  یتقوم  ياهدنویپ 

ینوماریپ يژتارتـسا  رد  یـساسا  مهم و  هاـگیاج  یپویتا  هیکرت و  ناریا ، روشک  هس  يددـعتم ، لـلع  لـماوع و  لـیالد ، هب  يور ، ره  هب 
تیعقوم لیلد  هب  طقف  هاگیاج  نیا  تیمها  .دنتشاد  لیئارسا 

تشاد دوجو  زین  يرگید  یسایس  ياه  هنیمز  هکلب  دوبن ، اهروشک  نآ  یکیژتارتسا  یکیتلوپوئژ و 

یناهج و هطلس  ماظن  هاگودرا  هب  اهروشک  نآ  ماکح  نارادمتلود و  یگتسباو  رتمهم  همه  زا  هک 

يارب اه  تیعقوم  اه و  تصرف  نیا  زا  هبناج  همه  عیرس و  يریگ  هرهب  .دوب  لیئارسا  یلصا  نایماح 

توف نودب  دندرمش و  منتغم  ار  تصرف  زین  اه  نآ  نیاربانب  .دوب  يدیلک  یتایح و  اه ، یلیئارسا 

نامیپ کی  زین  ناریا  یپویتا و  اب  نامزمه  تشذـگ ، نآ  حرـش  هک  ناریا ، هیکرت و  اب  یتاعالطا  هبناج  هس  نامیپ  داقعنا  رانک  رد  تقو ،
نتفرگ تمدخ  هب  رانک  رد  ات  .دندرک  دقعنم  هبناج  هس  یتاعالطا 

هدافتسا يرگید  ههبج  رد  زین  یپویتا  ناریا و  زا  ههبج  کی  رد  هیکرت  ناریا و  یتاعالطا  هاگتسد 

.دنریگ راک  هب  مسینویهص  يژتارتسا  تمدخ  رد  ار  اه  نآ  دننک و 

ار دوخ  ياه  هدـیا  دنتـسناوت  دـندوب  هدز  مه  هب  یپویتا  رد  لبق  زا  هک  یتاعالطا  یـسایس و  هبناج  همه  ذوفن  روضح و  اب  اـه  یلیئارـسا 
اب اه  یلیئارسا  طباور  هقباس  هرابرد  .دنناشوپب  لمع  هماج 
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: دنا هتشون  هک  يروط  هب  یپویتا 

هداد داهنـشیپ  ار  نوماریپ  اب  داحتا  عوضوم  نآ  رد  هتـشون و  رواـهنزیآ  هب  هک  يا  هماـن  رد  لیئارـسا ] ریزو  تسخن  نیلوا   ] نویروگ نب 
.میا هدروآ  دـیدپ  دامتعا  رب  ینتبم  هبناجود  طباور  هدرک و  رارقرب  سامت  یپویتا  يروتارپما  اب  ام  درک : یم  راـهظا  صاـخ  روط  هب  دوب 

یماگنه .دیـسر  یم  یکاولـسکچ  زا  هحلـسا  قاچاق  يارب  ییاوه  هنایفخم  تایلمع  نامز  هب  هک  تشاد  يا  هقباس  طـباور  نیا  عقاو  رد 
لیاوا رد  هک 

تیوه دندوب  لیام  فرط  ود  ره  دیسر ، هجیتن  هب  گارپ  رد  فرط  ود  نیب  هحلسا  هلماعم  لاس 1948 

هلماعم دراو  یپویتا  تلود  ناگدنیامن  ناونع  هب  اه  یلیئارسا  هجیتن  رد  و  دنامب ، یفخم  رادیرخ 

یتنطلـس یلادوئف  روشک  نیا  .دنام  یقاب  مرگ  زیمآ و  تدوم  تروص  هب  یپویتا  روتارپما  یـسالیس  هلیاه  اب  طباور  نآ  زا  سپ  .دـندش 
رد نینچمه  دـمآ و  یم  باسح  هب  برع  هک  نادوس -  هیاـسمه -  روشک  هیلع  تاـیلمع  ماـجنا  يارب  دوب  تسینومکدـض  ادـیدش  هک 

هتسد نآ  خرس و  يایرد  لحاوس  لوط 

هطقن دندروآ ، یم  تسد  هب  ار  دوخ  لالقتسا  ههد 1950  رخاوا  رد  هک  ییاپورا  قباس  تارمعتسم  زا 

(1) .دوب یلآ  هدیا 

تمدخ رد  هداد و  شزومآ  روشک  نآ  رد  ار  ینارودزم  یپویتا ، هب  صـصخت  لاقتنا  شـشوپ  تحت  هناهب و  هب  اه  یلیئارـسا  هوالع ، هب 
یم تیوقت  نیمـضت و  لاـح  نیع  رد  لیهـست و  ار  روشک  نآ  رد  اـه  نآ  روضح  ذوفن و  هنیمز  نیرتهب  تکرح ، نیا  هک  دـندوب  هتفرگ 

.درک

، یلخاد تـینما  هـنیمز  رد  اـه  یلیئارـسا  صـصخت  لاـقتنا  تـهج  لیئارـسا ] ناـسوساج  رـس  زا  یکی   ] لراـه رـسیا  يوزرآ  بـسح  رب 
رد هک  یماگنه  .دـندرک  تیبرت  یپویتا  روتارپما  يارب  رثؤم  ًالماک  اراک و  یفخم  سیلپ  هورگ  کـی   [ اـه تسینویهـص   ] وا ناراشتـسم 

دیدهت دروم  یپویتا  روتارپما  لاس 1960 

ياهوردنت رامـش  رد  اقباس  هک  دلپ  یتام  لارنژ  .دیتسرفب  ار  اه  یلیئارـسا  دش : هدینـش  وا  خاک  زا  هنادیماان  يادـن  دـش ، عقاو  ییاتدوک 
دروآ یم  رطاخ  هب  دمآرد ، نایوج  حلص  هرمز  رد  سپس  دوب و  لک  داتس 

هدناهر نایچاتدوک  تسد  رد  ندش  راتفرگ  زا  ار  روتارپما  راب  هس  لقادح  اه  یلیئارسا  کمک  هک 

(2) .دهد تاجن  طوقس  زا  ار  يو  تسناوتن  لاس 1974  هب  تیاهن  رد  هک  دنچره  تسا ،

هام نابآ  رد  یپویتا  تلود  یلیئارسا ، ياه  هناسر  تاماقم و  ياعدا  قبط  یپویتا ؛ يوس  زا  لیئارسا  یمسر  ییاسانش  یگنوگچ  هرابرد 
روط هب  ار  لیئارسا  ربماون 1961  ربارب  لاس 1340 
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(1) .درک مالعا  ار  تلود  ود  نیب  یسایس  هطبار  يرارقرب  تخانش و  تیمسر  هب  لماک 

یم يرورـض  دـش ، نآ  تیوقت  سپـس  لیئارـسا و  یپویتا و  نیب  هطبار  داجیا  بجوم  هک  ییاه  هنیمز  لماوع و  هب  هراـشا  يور ، ره  هب 
.دیامن

لیئارسا ذوفن  زاس  هنیمز  اکیرمآ  روضح 

یماظن هاگیاپ  کی  هرمـسا »  » رهـش کیدزن  ویناک  هریزج  رد  اکیرمآ  .دوب  اکیرمآ  تیامح  تحت  یپویتا  يدالیم ، هاجنپ  ههد  زاغآ  رد 
هاگیاپ نیا  هدهع  هب  یمهم  رایسب  فیاظو  ...درک  سیسأت 

خیرات رد  .مسیلایـسوس  هاگودرا  ياه  ساـمت  هیلک  میـس و  یب  تارباـخم  لاـقتنا  طبـض و  اـه ، هراوهاـم  يریگیپ  دوب : هدـش  هتـشاذگ 
رد درک : مالعا  یشرازگ  یط  ثداوحلا  ینانبل  هلجم   3/2/1971

هاگتـسیا نیرتگرزب  عقاو  رد  دوش و  یم  لح  اـهنآ  زمر  هدـش و  همجرت  اعیرـس  دـشاب  هک  یناـبز  ره  هب  یماـظن  تاـملاکم  هاـگیاپ  نیا 
روتارپما اب  اکیرمآ  لاس 1960  رد  .دور  یم  رامش  هب  اقیرفآ  خاش  رد  اکیرمآ  ياپ  ياج  نیتسخن  روشک و  جراخ  رد  اکیرمآ  هدنتسرف 
شزومآ ار  ییایپویتا  یماظن  رازه   40 رویناک »  » هاگیاپ لباقم  رد  هک  دش  دهعتم  نآ  يانبم  رب  درک و  اضما  ییاهدادرارق  یسالس  هلیاه 
شرتسگ تیوقت و  يارب  ار  مزال  ياه  هنیمز  لیئارـسا ، کـیژتارتسا  دـحتم  ناـمیپمه و  تسود ، ناونع  هب  اـکیرمآ  نیارباـنب   (2) .دهد

.دروآ مهارف  یپویتا  رد  یتسینویهص  میژر  ذوفن  روضح و 

یپویتا رد  لیئارسا  ذوفن  شرتسگ 

نب تساوخرد  اب  یپویتا  روتارپما  رـصم ، هب  لیئارـسا  سیلگنا و  هسنارف ، هبناج  هس  زواجت  زا  سپ  لاـس  کـی  دودـح  لاس 1957 ، رد 
اکیرمآ شـالت  هلزنم  هب  نیا  تفاـی و  شرتسگ  فرط  ود  طـباور  بیترت  نیا  هب  درک و  تقفاوم  لیئارـسا  تقو  ریزو  تسخن  نویروگ 

یسالس هلیاه  روتارپما  هب  لیئارسا  ییاوه  يورین  خیرات 14/9/1960 ، رد  .دوب  اقیرفآ  رد  لیئارسا  تیعقوم  تیبثت  يارب 

يو .داد  خر  اتدوک  هک  دوب  شدرگ  لوغـشم  نیتال  ياکیرمآ  رد  روتارپما  .درک  کمک  دوب ، هدش  هجاوم  یماظن  ياتدوک  کی  اب  هک 
تـسخن  ) نویروگ نب  تساوخرد ، نیا  لوبق  نمـض  ریامادلگ ، .درک  کمک  ياضاقت  لیئارـسا  تقو  هجراخ  روما  ریزو  ریامادـلگ  زا 

رد ار  لیئارسا ) تقو  ریزو 
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، روتارپما يامیپاوه  دورف  تینما  نیمأت  روظنم  هب  لیئارسا ، ییاوه  يورین  طسوت  هرمسا  هاگیاپ  لاغـشا  طرـش  هب  وا ، تشاذگ و  نایرج 
، درک تساوخرد  يو  زا  یپویتا ، روتارپما  هب  یـصخش  هماـن  کـی  یط  نویروگ  نب  لاس 1961  رد  .درک  تقفاوم  تساوخرد  نیا  اـب 

ربماتپس 1963 رد  تامدقم ، يارجا  زا  سپ  اذل  .دسانشب  تیمسر  هب  کیتاملپید  لماک و  روط  هب  ار  لیئارسا 

، زرپ نومیش  نابِا و  ابآ  نایاد ، هشوم  سپس  ولراب و  مییح  (1) و  نیبار قاحسا  لاس 1971 ، رد  .تخانش  تیمسر  هب  ار  لیئارسا  یپویتا 
یپویتا هب   [ لیئارسا تسیژتارتسا  هیاپدنلب و  ياه  تیصخش  ]

(2) .دـندرک تیوقت  ار  دوخ  ذوفن  یپویتا  یماظن  يداصتقا و  یـسایس ، ياه  هاگتـسد  رد  اه  یلیئارـسا  نامز ، نیا  زا  .دـندرک  ترفاسم 
: دوب ریز  حرش  هب  اه ، لاس  نیا  یط  یپویتا ، رد  اه  یلیئارسا  ذوفن  تیلاعف و 

یلاع شزومآ  زکرم  هرادا  یپویتا و  یتینما  یتاعالطا و  ياه  تیلاعف  تیریدم  اه  یلیئارسا  - 1

290 ص :

رابت یـسور  شردام  لصالا و  ینیارکوا  ییاکیرمآ و  شردپ  .دش  دلوتم  سدقملا  تیب  رد  سرام 1922  لوا  رد  نیبار  قاحسا  - . 1
ياروش هدنیامن  لاس  دنچ  تدـم  نهک  ازور  شردام  نیطـسلف و  رد  دوهی  نارگراک  شبنج  ناراذـگناینب  زا  نیبار  قاحـسا  ردـپ  .دوب 

کی لاس 1340  رد  .دش  لیـصحتلا  غراف  يروداک  جلاک  مان  هب  يزرواشک  يزور  هنابـش  هسردـم  کی  زا  زا  .دوب  ویوآ  لت  نارگراک 
تقو هدـنامرف  نولآ  لاگیا  يوس  زا  لاس  نیمه  رد  درک و  تفایرد  نیطـسلف  رد  ناتـسلگنا  یلاع  رـسیمک  زا  یلیـصحت  سروب  هزیاـج 
داتس ییارجا  رسفا  اهدعب  دش و  قحلم  نامزاس  نیا  هب  مادختـسا و  دوهی  ینیمزریز  یتسیرورت و  نامزـس  اناگاه ، مجاهت  هورگ  خاملاپ 

رد هیروس  نانبل و  یشیو ،)  ) هسنارف قطانم  رد  ناتسلگنا  رکشل  تحت  مود ، یناهج  گنج  لوط  رد  .دش  خاملاپ  سیئر  سپـس  نولآ و 
هداج زا  تظافح  نآ  تیرومأم  هک  دوب  پیت  کـی  هدـنامرف  لیئارـسا  بارعا و  لـباقت  نیلوا  رد  لاس 1948  رد  .درک  تکرـش  گنج 
ناونع هب  ياه 1953-1952 ، لاس  رد  ناتسلگنا  جیربمک  داتـس  جلاک  رد  روضح  زا  سپ  نیبار  قاحـسا  .دوب  سدقملا  تیب  هب  یهتنم 

رد .دش  لک  داتس  تایلمع  سیئر  سپـس  یلامـش و  هقطنم  هدنامرف  ات 1959  لاس 1956  رد  بوصنم و  یماـظن  شزومآ  هرادا  سیئر 
مئاق تمـس  هب  نآ  زا  سپ  دـنارذگ و  سازگت  رد  ار  نردـم  ياه  حالـس  اب  ییانـشآ  يارب  یـشزومآ  ههام  ود  هرود  کی  لاس 1960 
نامز رد  لاس 1967  رد  دیـسر و  لیئارـسا  یعافد  يورین  داتـس  تساـیر  هب  لاس 1964  رد  .دـش  بوصنم  شترا  داتـس  سیئر  ماـقم 

( لیئارسا ناملراپ   ) تِسنِک هدنیامن  لاس 1974  زا  اکیرمآ و  رد  لیئارسا  ریفس  ات 1973  هیوناژ 1968  زا  .دوب  عافد  ریزو  نئوژ ، گنج 
ات تشاد  هدهع  هب  ار  تمس  نیا  لاس 1977  ات  دیسر و  يریزو  تسخن  هب  نئوژ 1974  رد  دش و  راک  ریزو  ریامادـلگ  تلود  رد  .دوب 

قاحسا رسمه  باسح  فشک  زا  یـشان  ییاوسر  لیلد  هب  لاس 1977  رد  هتبلا  .دـمآ  راک  رـس  رب  ریزو  تسخن  ناونع  هب  نیگب  میخانم 
رد نیبار  .داد  افعتسا  دوخ  تمس  زا  دش ، یم  بوسحم  لیئارسا  تلود  رد  ینوناقریغ  يرما  هک  اکیرمآ  ياه  کناب  زا  یکی  رد  نیبار 
رد اه  ینیطسلف  هیلع  لوا  هضافتنا  رد  ار  ناوختـسا  نتـسکش  و  نینهآ » تشم   » تسایـس هک  دوب  عافد  ریزو  ات 1990  ياه 1984  لاس 
لاس رد  دیـسر و  يریزو  تسخن  هب  اددـجم  رگراـک  بزح  يزوریپ  اـب  لاس 1992  رد  نیبار  قاحـسا  .داد  رارق  دوخ  هماـنرب  روتـسد 
رسای اب  كرتشم ، روط  هب  ار  لبون  حلـص  هزیاج  لاس 1994  رد  اضما و  تافرع  رسای  اب  ار  ولُسا  دادرارق  هب  موسوم  حلـص  نامیپ   1993

يدوهی يوجشناد  کی  تسد  هب  ویوآ  لت  رد  یگلاس ، نس 73  رد  ربماون 1995 ، مراهچ  رد  وا  .درک  تفایرد  زرپ  نومیـش  تافرع و 
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.دش رورت 
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.دنتفرگ رایتخا  رد  ار  ابابآ  سیدآ  رد  یتینما  ياهورین 

شرازگ ساسا  رب   (1) .دندرک ثادحا  هرتیرا  رد  صوصخ  هب  یگنج ، هاگیاپ  زکرم و  دنچ  - 2

بلاح ردـنب  يوربور  خرـس ، يایرد  رد  بلاح »  » هریزج رد  ییاوه  هاگیاپ  کی  اـه  یلیئارـسا  ناـمز ، نآ  رد  هرتیرا  شخبیدازآ  ههبج 
(2) .دندرک سیسأت 

روشک نیرت  مهم  نآ  فادـها  لیئارـسا و  يارب  یکیتیلوپوئژ  یتینما و  یکیژتارتسا ، ظاحل  هب  ار  یپویتا  ینویهـص  ياـه  تسیژتارتسا 
.دندروآ یم  باسح  هب  ییاقیرفآ 

، دراد تحاـسم  عبرم  رتمولیک  هک 40  ار  بصع  ردـنب  یقرـش  بونج  يرتمولیک  رد 20  عقاو  بلاـح  هریزج  لاس 1970 ، رد  لیئارـسا 
.درک داجیا  ییایرد  ییاوه و  هاگیاپ  نآ  رد  درک و  هراجا 

ياه مان  هب  رگید  هاگیاپ  ود  و  تابجاور »  » مان هب  هرتیرا  یبرغ  شخب  رد  هاگیاپ  کی  نینچمه 

ياه تکرح  لرتنک  روظنم  هب  نآ  رب  هوالع  .دوب  یسوساج  ياه  تیلاعف  صتخم  اهنآ  زا  یکی  هک  درک  سیسأت  هرمسا  رد  يالکهم » »
خیرات رد  ...درک  داجیا  رادار  ياه  هاگتـسیا  کلهو »  » هریزج رد  يوروش  ییایرد  ياه  ناگوان  یبرع و  راوجمه  ياهروشک  ییاـیرد 
.تسا هدرک  لاغـشا  بدـنملا  باـب  یکیدزن  رد  ار  کـچوک  هریزج  دـنچ  لیئارـسا  هک  دـنداد  شرازگ  اـه  يرازگربـخ   12/3/1973

کی هلیسو  هب  شیپ ، هام  تشه  ار  اه  هریزج  نیا  هک  دندرک  فارتعا  زین  اه  یلیئارسا 

هاگیاپ کی  هک  درک  فارتعا  نینچمه  لیئارسا  .دنا  هدرک  فرـصت  مچرپ ، نتـشارفارب  نودب  یماظنریغ و  سابل  رد  ییودنامک  يورین 
(3) .تسا هدرک  سیسأت  یبونج ، نمی  يروهمج  لحاس  يرتمولیک  هلصاف 32  رد  ریطز  مان  هب  یکچوک  هریزج  رد  یتاطابترا 

ياه هشقن  هب  يا  هبرض  ار  لاس 1974  رد  مایرام  هلیاه  وتسیگنم  ندمآ  راک  يور  یپویتا و  روتارپما  یسالس  هلیاه  طوقـس  لیئارـسا ،
یپویتا اهنآ و  نیب  هک  درک  مـالعا  لیئارـسا  تقو  هجراـخ  روما  ریزو  ناـیاد  هشوم  خـیرات 6/2/1978  رد  ...درک  یبایزرا  مسینویهص 

لابند هب  .دراد  دوجو  یطباور 

291 ص :

شخبیدازآ شبنج  رگا  هک  دوب  نیا  رظن ، دروم  ياه  لاس  رد  لیئارـسا ، هجراخ  روما  ترازو  زین  یتاـعالطا و  سیورـس  لـیلحت  - . 1
بدـنملا و باب  رد  اه  یلیئارـسا  دوش ، ادـج  یپویتا  زا  هرتیرا  زوریپ و  دـندرک ، یم  دای  هرتیرا  نایـشروش  ناونع  اـب  نآ  زا  هک  هرتیرا ،

نواعم یخمیک  دـیوید  هجراخ و  روما  ریزو  نایاد  هشوم  هک  روط  نامه  .دـش  دـنهاوخ  لکـشم  راچد  رمحا  رحب  خرـس  يایرد  رداـنب 
یم رـس  هب  بارطـضا  ینارگن و  رد  تدش  هب  هنیمز  نیا  رد  اهنآ  دندوب ؛ هتفگ  كاواس  سیئر  هب  دادرم 1356  تاقالم 28  رد  داسوم 

.دندرب
ص 270. عبنم ، نامه  - . 2
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ص 225. عبنم ، نامه  - . 3
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(1) .درک عطق  یتسینویهص  میژر  اب  ار  دوخ  طباور  جارخا و  ار  یلیئارسا  تأیه  یپویتا  تاراهظا ، نیا 

هرود جوا  یط  داسوم و  رپس  ریز  زاغآ  رد  هک  یپویتا  اـب  لیئارـسا  طـباور  گنج 1973 ، زا  سپ  دـنا ؛ هتـشون  هراب  نیا  رد  رگید  عبانم 
دش و عطق  دوب  هتفای  میکحت  لاس 1958  رد  يا  هیشاح  نیرتکد 

(2) .دشن دیدجت  دیسر  تردق  هب  لاس 1974  رد  یسالس  هلیاه  ینوگنرس  زا  سپ  هک  یتسیسکرام  میژر  يوس  زا  مه  نآ  زا  سپ 

هب مایرام  هلیاهوتسیگنم  گنهرس  نیگب و  میخانم  نایم  يّرس  قفاوت  کی  لاس 1977  نایاپ  رد 

لیئارسا زا  هحلسا  تفایرد  همادا  يازا  رد  ار  اهاشالاف  ترجاهم  یپویتا  نآ ، هیاپ  رب  هک  دمآ  لمع 

، مهرب مهرد و  رایسب  هبناجود  یناشیرپ  کی  یط  هبناجود ، دعاسم  تابیترت  نیا  .تشاگنا  هدیدان 

ياهرازفا گنج  هک  درک  دـییأت  راکـشآ  روط  هب  اوهـس  لیئارـسا ، هجراخ  روما  ریزو  ناـیاد  هشوم  هک  یناـمز  ینعی  هیروف 1978 ، رد 
(3) .تفای نایاپ  دنوش  یم  هداتسرف  ابابآ  سیدآ  هب  مه  زونه  یلیئارسا 

لیئارـسا اب  یپویتا  طباور  عطق  .دنک  رارقرب  یپویتا  یتسینومک  تلود  اب  ار  دوخ  طباور  نکمم  تروص  ره  هب  درک  یعـس  لیئارـسا  اما 
روشک نیا  ياـه  يدوهی  هب  زوجم  رودـص  يارب  یپوـیتا  یتسیـسکرام  میژر  هیلع  یتسینویهـص  میژر  يوـس  زا  راـشف  داـجیا  هب  رجنم 

ندش ینارحب  رثا  رد  .داد  هجیتن  ياه 1984-1981  لاس  رد  اهراشف  نیا  .دش  نیطسلف  هب  لاقتنا  يارب  اه ) هشالاف  )

نیطـسلف هب  هناـیفخم  روط  هب  ییاـیپویتا  يدوهی  رازه   7 دـش ، اضما  نیفرط  نیب  هک  یقفاوت  یط  یپویتا ، يداـصتقا  یـسایس و  عاـضوا 
هک يوروش  ریهامج  داحتا  یشاپورف  زا  سپ  .دندش  لقتنم 

ياهورین يورـشیپ  لابند  هب  روشک ، نآ  یلخاد  عاـضوا  ندـش  ینارحب  اـب  زین  دوب و  یپویتا  یتسیـسکرام  تلود  هاـگ  هیکت  نیرتگرزب 
مایرام هلیاه  رارف  هب  رجنم  هک  ابابآ  سیدآ  تمس  هب  یشروش 

رد دوخ  ریفس  (4) و  یناربول يروا  هلـصافالب  لیئارـسا  تفای و  شرتسگ  یپویتا  اب  لیئارـسا  طباور  دش ، روشک  نیا  زا  روهمج  سیئر 
ربهر اب  هرکاذم  رومأم  یلیئارسا ، ماقم  ود  ناونع  هب  ار  ابابآ  سیدآ 

292 ص :

ص 227-226. عبنم ، نامه  - . 1
ص 543. سیروم ، ینب  کلب و  نای  - . 2

ص 545. عبنم ، نامه  - . 3
لاس زا  تفایرد و  ندنل  هاگشناد  زا  یناسنا  مولع  يراختفا  سناسیل  هجرد  .دش  دلوتم  یلاغـشا  نیطـسلف  رد  ربتکا 1926  رد 27  - . 4
.دش هجراخ  روما  ترازو  دراو  لاس 1950  رد  یناربول  .درک  تمدخ  لیئارسا  یعافد  يورین  زین  اناگاه و  نامزاس  رد  ات 1948   1944
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تیلاعف تقو ، هجراخ  روما  ریزو  تراش  هشوم  یصوصخ  ریبد  ناونع  هب  ات 1952  لاس 1951  زا  سپس  هنایمرواخ و  تمسق  رد  ادتبا 
رواشم سپس  رواشم و  رایتسد  ات 1961  لاس 1957  زا  دش و  هدرامگ  ندـنل  تیرومأم  هب  ات 1956  لاـس 1953  زا  .داد  همادا  ار  دوخ 

همرب رد  ریفس  ناونع  هب  یناربول  يریزو ، تسخن  زا  نویروگ  نب  يافعتسا  زا  سپ  .دیدرگ  بارعا  روما  رد  ریزو  تسخن  نویروگ  نب 
تـسخن لوکـشا  يول  یـصوصخ ، رتفد  سیئر  یـسایس و  ریبد  ناونع  هب  تفرگن و  تسد  رد  ار  دوخ  تسپ  زگره  یلو  دـش  بوصنم 

رد دوخ  روضح  نارود  رد  یناربول  .دوب  يدنورب  ادناور و  ادناگوا ، رد  لیئارسا  ریفس  ات 1968  لاس 1965  زا  .دنام  یقاب  دیدج  ریزو 
سیلپ شترا و  ییاوـه ، يورین  رد  ار  ینارواـشم  دـش و  لیدـبت  روـشک  نآ  رد  دارفا  نیرت  عـلطم  نیرتذوفناـب و  زا  یکی  هـب  ادـناگوا 

عیانص هریدم  تأیه  رد  ات 1973  لاس 1971  زا  دوب و  یپویتا  رد  لیئارسا  ریفـس  ات 1971  لاس 1968  زا  وا  .درامگ  راک  هب  ادـناگوا 
، عیانـص یـساسا  تسایـس  تأیه  نیا  .دوب  جراخ  رد  كرتشم  يداصتقا  تالیکـشت  سیئر  اه و  هژورپ  سیئر  ناونع  هب  (koor  ) روک

ناونع هب  يرزع  ری  هم  ياج  هب  نئوژ 1973  لاس 1352ش / رد  یناربول  يروا  .دنک  یم  نییعت  ار  لیئارسا  یتعنص  تکرـش  نیرتگرزب 
بالقنا يزوریپ  يولهپ و  تنطلس  طوقـس  نامز  ات  دش و  لوغـشم  تیلاعف  هب  ناریا  رد  لیئارـسا  یمـسرریغ  ریفـس  ای  یـسایس  هدنیامن 

دنمراک کی  هک  دنا  هتشون  وا  هرابرد  .تسا  رتخد  دنزرف  راهچ  ياراد  يول  ین  اراس  شرسمه  زا  وا  .دوب  یقاب  تمس  نیا  رد  یمالسا 
ص 94؛ هرامش 11 ، یـسوساج ، هنال  دانـسا   ) .تسا هدوب  اوتحم  یب  ندوک و  هزم  یب  صخـش  کی  اما  لیئارـسا ، تلود  قیال  رومأم  و 

(. ناریا رد  یتسینویهص  يدوهی و  ياه  نامزاس  يّرس و  يدنب  هقبط  دادرخ 1352 ، كاواس ، دنس  زین 
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هب خـیرات 24 و 25/5/1991  رد  ار  هشالاف )  ) ییایپویتا يدوهی  دنتـسناوت 14500  هژیو  تارکاذم  زا  سپ  ود  نیا  .درک  یپویتا  دـیدج 
(1) .تفرگ دوخ  هب  يداع  دنور  یپویتا  لیئارسا و  طباور  بیترت  نیا  هب  .دننک  لقتنم  یلاغشا  نیطسلف 

رد لوا  هجرد  شقن  اکیرمآ  یسایس  یتاعالطا و  ياه  سیورس  اه ، تایلمع  مامت  رد  هک  دنراد  نآ  زا  تیاکح  دوجوم  عبانم  دانسا و 
.دنا هتشاد  لیئارسا  هب  تدعاسم 

تلود نارس  زا  یـضعب  اب  داسوم  نارومأم  يراکمه  قیرط  زا  اهاشالاف )  ) ییایپویتا يدوهی  نارازه  هک  ياه 1984 و 1985  لاس  یط 
نامزاس دندش ، لقتنم  یلاغشا  نیطسلف  هب  نادوس  تقو 

(2) .دندرک یم  يزاب  ار  هطساو  یجنایم و  شقن  نادوس  رد  اکیرمآ  ترافس  ایس و 

دـندرک و داجیا  یتاعالطا  هاگتـسیا  یپویتا  رد  يرادواگ ، هژورپ  ماد و  شرورپ  هلمج  زا  فلتخم ، ياه  شـشوپ  تحت  اه ، یلیئارـسا 
لابند نآ  قیرط  زا  یبرع  کلامم  ات  یتح  ار  دوخ  فادها 

رد لیئارسا  هک  دوب  اقیرفا  رد  یتسینویهص  یسوساج  یتاعالطا و  ياه  هاگتسیا  نیرتمهم  زا  ادوکنیا ، يرادواگ  تکرـش  .دندرک  یم 
.دندوب هدرک  ریاد  یپویتا  روشک 

هب واگ  تشوگ  ناگدـننک  رداص  زا  دوش  فورعم   [ اه هشالاف   ] دوخ هدز  یطحق  ناگدـنهانپ  رطاخ  هب  یپویتا  هکنیا  زا  لـبق  نارود  رد 
هب موسوم  داسوم و  هب  هتـسباو  تکرـش  کی  لوصحم  نیا  تارداص  هنیمز  رد  لاعف  ياه  تکرـش  نیرتقفوم  زا  یکی  .تفر  یم  رامش 

نیا ناریدم  زا  یکی  .دوب  ادوکنیا 

.دوب اقیرفآ  رد  لیئارسا  یتاعالطا  هاگتسیا  کی  عقاو  رد  ادوکنیا » : » دروآ یم  رطاخ  هب  اهدعب  تکرش 
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ص 272. لوا 1380 ، پاچ  یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  لوا ، دلج  نیطسلف ، همانشناد  جاتافص ، دیجم  - . 1
ص 545. سیروم ، ینب  کلب و  نای  - . 2
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.میتفر یم  رامش  هب  داسوم  تالماعم  يارب  یششوپ  اهنت  ...میتشاد  هحلسا  زا  رپ  یگرزب  هاگناهن  ام 

همان نامیاه  هلومحم  رد  ...دنداد  یم  ماجنا  ام  قیرط  زا  ار  راک  نیا  دنتسرفب ، برع  ياهروشک  هب  ار  یسک  دنتساوخ  یم  هک  یماگنه 
(1) .میداتسرف یم  اهنآ  يارب  ار  برع  ياهروشک  رد  رقتسم  ناسوساج  ياه 

.تسا هتشاد  رارمتسا  موادت و  هراومه  نوگانوگ  نیوانع  اه و  لکش  هب  یپویتا  رد  اه ، یلیئارسا  ذوفن  روضح و 

نیب .دش  ظفح  یپویتا  اب  طابترا  تخادنارب ، ار  یسالیس  هلیاه  میژر  لاس 1974 ، رد  یتسیسکرام  یماظن  ياتدوک  هکنآ  زا  دعب  یتح 
تالایا اب  یطبار  ناونع  هب  لیئارـسا  زا  یپویتا  هک  دوب  حرطم  زین  نیا  تشاد ، طابترا  نیا  ظفح  يارب  یپویتا  تلود  هک  یلیـالد  ریاـس 

يا هشوخ  بمب  اـبابآ  سیدآ  میژر  يارب  لیئارـسا  هک  دوب  مرگ  ردـقنآ  زونه  هطبار  نیا  لاس 1990  رخاوا  رد  .درب  یم  دوس  هدـحتم 
لاسرا

 ]... ار یپویتا  هب  لیئارـسا  روآ  گرم  یماظن  کمک  لاسرا  نتگنـشاو  .دور ]...[  راک  هب  بلط  ییادج  ياه  کیرچ  لباقم  رد  ات  دنک 
(2) .درک یمن  یبایزرا  تسردان  [

هلحرم هب  ار  ناریا  لیئارسا و  یپویتا ، یتاعالطا  هبناج  هس  نامیپ  داقعنا  حرط  دنتسناوت  هبناج ، همه  روضح  ذوفن و  نیا  اب  اه  یلیئارـسا 
هب هدش  دای  میژر  هس  نیب  هبناج  هس  یـسوساج  یتاعالطا و  يراکمه  دادرارق  نامیپ و  کی  هک  يا  هنوگ  هب  .دـنروایبرد  لمع  ارجا و 

.دیسر اضما 

هقطنم رـسارس  رد  ناریا ، رانک  رد  ار  یپویتا  یتاعالطا  تاناکما  دنتـسناوت ، اه  یلیئارـسا  هبناـج ، هس  یتاـعالطا  ناـمیپ  نیا  ساـسا  رب 
ياه تلم  هیلع  و  اقیرفآ ، لامش  هژیو  هب  اقیرفآ  هنایمرواخ و 

.دنریگ راک  هب  دوخ  فادها  عماطم و  تمدخ  رد  یبرع  یمالسا و  ياهروشک  ناملسم و 

هرتیرا

اب طابترا  يرارقرب  ذوفن و  يارب  ار  يا  هبناج  همه  شـالت  لیئارـسا  لاس 1991/1380 ، هیئوژ  رد  هرتیرا  تقوم  تلود  لیکـشت  زا  سپ 
.درک زاغآ  نآ 

زا هرتیرا  لالقتـسا  دـیدرگ ، رازگرب  یناهج  هعماج  تراظن  اب  هک  هرتیرا ، رد  لیروآ 1993م/1372ش ، فورعم  یـسرپ  همه  لابند  هب 
میژر .دش  هتخانش  تیمسر  هب  دییأت و  یپویتا 
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.52
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هیوناژ 1991. لیئارسا ، یجراخ  تسایس  هلجم  زا  لقن  هب  ص 173 . نروبکاک ، - . 2
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رد یپویتا  زا  هراومه  لیئارسا  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  .تخانش  تیمسر  هب  ار  هرتیرا  روشک  دادیور  نیا  زا  سپ  هلـصافالب  یتسینویهص 
یـضعب .دوب  فلاخم  تدـش  هب  نابلط  لالقتـسا  فادـها  اب  درک و  یم  ینابیتشپ  تیامح و  هرتیرا  نابلط  لالقتـسا  بوکرـس  هلباقم و 

تیاکح عبانم  دانسا و 

اه یلیئارسا  هرتیرا ، رد  لاس 1991م/1370ش ، رد  تقوم  تلود  لیکشت  نامز  زا  هک  دنراد  نآ  زا 

ماـگ هرتـیرا  اـب  هطبار  يرارقرب  يارب  دـندرک و  ذوـفن  ناـماس  نآ  رد  یکـشزپ  ياـه  هورگ  يزرواـشک و  ناسانـشراک  شـشوپ  تحت 
يژتارتـسا بیقعت  یکیتکاـت ، یـسایس و  شخرچ  کـی  اـب  لیئارـسا  دـمآرد و  يداـع  تروص  هب  جـیردت  هب  هطبار  نیا   (1) .دنتشادرب

اب طباور  دوبهب  زا  سپ  اه  یلیئارسا  شیپ ، لاس  نیدنچ  .درک  یبایزرا  بولطم  بسانم و  هرتیرا  قیرط  زا  ار  روبزم  هقطنم  رد  ینوماریپ 

رد یلیئارـسا  سانـشراک  رگ و  لیلحت  کی  نامز  نامه  رد  .دنتفرگ  کین  لاف  هب  ار  ینمی  ياهورین  زا  شینح  هریزج  فرـصت  هرتیرا ،
رد ار  شینح  هریزج  نتفرگ  هنایمرواخ ، کیژتارتسا  لیاسم 

(2) .درک مالعا  یبایزرا و  لیئارسا  يا  هقطنم  هناریگشیپ  ینوماریپ و  يژتارتسا  بوچراچ 

يورین یلیئارسا و  قیاق  ینابیتشپ 6  اب  يا  هرتیرا  زابرس  رازه  يوس 5  زا  ربماسد 1995م ، هام 1374ش / رذآ  رد  زواـجت ، هلمح و  نیا 
.تفرگ ماجنا  شینح  هریزج  هب  یتسینویهص ، میژر  ییاوه 

(3) .دندرک یبایزرا  یتسینویهص  حرط  کی  ار  مجاهت  نیا  ادتبا  نامه  زا  کیتاملپید  عبانم 

فرط نایم  يداصتقا  یـسایس و  یماـظن ، هماـن  قفاوت  هس  لاـس 1995م/1374ش ، اـت  هرتیرا  لالقتـسا  مـالعا  زا  سپ  دوش ، یم  هتفگ 
تالیهـست زا  دـهد  یم  هزاجا  لیئارـسا  هب  هک  تسا  یماظن  اه ، همان  قفاوت  نیا  نیرت  هدـمع  .تسا  هدیـسر  اضما  هب  هرتیرا  یلیئارـسا و 

، هرمسا رد  یماظن  هاگیاپ 

رب طلست  دیلک  هباثم  هب  لیئارسا ، يارب  رضاح  لاح  رد  هرتیرا  تیمها  ناسانـشراک ، هدیقع  هب   (4) .دوش رادروخرب  نیهنس »  » و ایلاگنن » »
یلامش ياکیرمآ  اپورا و  دصقم  هب  یبرع  یمالـسا و  ياهروشک  تفن  هدمع  شخب  هک  ارچ  .تسا  زئوس  لاناک  خرـس و  يایرد  هاربآ 

(5) .درذگ یم  هاربآ  نیا  زا 

295 ص :

.147 ، 144 صص 143 ، لوا 1373 ، پاچ  هجراخ ، روما  ترازو  تاراشتنا  پاچ و  هسسؤم  هرتیرا ، ولمیرک ، دواد  ك.ن : - . 1
رد ناریا  ناتـسلگنا ، پاچ  هداز ، يراسناوخ  نسحدمحم  همجرت  28/1/1375ش ، لیروآ 1996م /  17 تایحلا ، طاـیخ ، میهاربا  - . 2

هام 1375. ریت  ، 1634 ناهج ، تاعوبطم 
هلجم زا : لقن  هب  هرامش 5274 . رویرهش 1376 ،  2 یمالسا ، يروهمج  همانزور  لیئارسا ، دیدج  رمق  هرتیرا  یهاشناطلس ، اضریلع  - . 3

ص 275. هرامش 275 ، لاوش 1416 ،  27 دالبلا ،
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ص 166. لوا ، لاس  مود ، هرامش  ناتسمز 1373 ، اقیرفآ ، تاعلاطم  هلجم  زا : لقن  هب  عبنم ؛ نامه  - . 4
ص 43. هرامش 650 ، هیروف 1996 ، خروم 15  هروثلا ، نیطسلف  هلجم  زا : لقن  هب  عبنم ؛ نامه  - . 5
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كاواس لیئارسا و  یپویتا ، یتاعالطا  يراکمه 

هراشا
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كاواس لیئارسا و  یپویتا ،

لباق تاعالطا  رابخا و  كاواس ، دانسا  رد  یهاشنهاش ، ناریا  یپویتا و  لیئارـسا ، هناگ  هس  یتاعالطا  ياه  سیورـس  يراکمه  هرابرد 
دهد یم  ناشن  روبزم  دانسا  .دننک  یم  ییامندوخ  یهجوت 

یگدنیامن یپویتا و  رد  كاواس  یگدنیامن  روبزم ، هبناج  هس  یتاعالطا  نامیپ  داقعنا  زا  سپ  هک 

، هدـش یحارط  شیپ  زا  يراک  همانرب  کی  قبط  یتاعالطا  هبناج  هس  ياه  تسـشن  .دـش  رقتـسم  نارهت  رد  یپویتا  یتاـعالطا  سیورس 
ياـه شرازگ  زا  یکی  رد  .دـش  یم  اـپرب  رمتـسم ، روط  هب  لیئارـسا ، هیکرت و  ناریا ، هبناـج  هس  سیورـس  يراـک  هماـنرب  هیبـش  اـبیرقت 

تاعوضوم يرازگرب ، یگنوگچ  هب  طوبرم  لیاسم  و  ناریا ، لیئارسا و  یپویتا ، هناگ  هس  سنارفنک  يرازگرب  عوضوم  كاواس ،

.تسا هتفرگ  رارق  یسررب  دروم  هسلج  تاروتسد  هدننک و  تکرش  تارفن  يداهنشیپ ،

هدـش باختنا  صاخ  زمر  مان  ای  راعتـسم  مسا  هدـش ، دای  نامیپ  قبط  هناگ ، هس  ياه  سیورـس  زا  کیره  يارب  هک  دوش  یم  يروآداـی 
هس ره  زمر  مان  لیف و  زمر  مان  اب  لیئارسا  گنلپ و  زمر  مان  اب  یپویتا  ریـش ، زمر  مان  اب  ناریا  یتاعالطا  سیورـس  زا  نامیپ ، نیا  رد  .دوب 

.دش یم  دای  باقع  مه ، اب  سیورس 

لیئارسا سیورس  داهنشیپ  هرابرد 

9/11/51 هرامشب 5220/1001پ -  تشگزاب 

یفطع رد  جردنم  دراوم  زا  کیره  دروم  رد  لک  هرادا  نیا  تارظن  هلومعم  ياهیسررب  هب  هجوت  اب 
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.ددرگ یم  دافیا  یضتقم  مادقا  هنوگره  تهج  تسویپ  حرشب  قوف 

نایزارف مود -  هرادا  لک  ریدم 

.دشاب یم  دیئات  دروم  لیئارسا  رد  دنفسا 1351  ياهزور 7 و 8  رد  هناگ  هس  نانواعم  سنارفنک  لیکشت  - 1

دروم دشاب  یم  هناگ  هس  هناخریبد  هفیظو  راد  هدهع  انمض  هک  یپویتا  رد  كاواس  یگدنیامن  نامزاس  - 2

دنمراک اب  یـشزومآ  یهیجوت و  لحارم  ماجنا  زا  سپ  هک  هدـیدرگ  نییعت  تمـس  نیا  هب  شنمهب  دـمحم  ياقآ  هتفرگ و  رارق  بیوصت 
.دومن دهاوخ  تمیزع  تیرومأم  لحم  هب  هطوبرم 

زین لیئارـسا  رد  هلکـشتم  نانواعم  هناگ  هس  سنارفنک  تاسلج  رد  یپویتا  یگدـنیامن  سیئر  كاواس  تسایر  راـسمیت  هدومرفب  اـنمض 
.دومن دهاوخ  تکرش 

: ددرگ یم  مالعا  ریز  تارظن  لیئارسا  سیورس  تاداهنشیپ  دروم  رد  - 3

: یگدنیامن ياه  تئیه  فلا - 

هب ًالبق  هطوبرم  دنمراک  دشاب و  یم  دیئات  دروم  سنارفنک  رد  دشاب  هقطنم  روما  سانشراک  هک  یتاعالطا  دنمراک  رفن  کی  تکرش  ( 1
.تسا هدیدرگ  یفرعم  اهنامیپ  شخب 

دهاوخ هرکاذـم  هقطنم  رد  يروآ  عمج  تایلمع  نوماریپ  ناـنواعم  تاـسلج  رد  هکنیا  رب  هوـالع  هدـیدرگ  باـختنا  هک  يدـنمراک  ( 2
.درک دهاوخ  تکرش  زین  لئاسم  یسررب  هنیمز  رد  موزللادنع  دومن 

: طابترا يرارقرب  متسیس  ب - 

.دشاب یم  یطابترا  لئاسم  عوضوم  دروم  رد  لیئارسا  سیورس  داهنشیپ  لوصو  راظتنا  رد  لک  هرادا  نیا  ( 1

يرورض ینف  تارکاذم  رد  تکراشم  رظن  زا  هناگ  هس  سنارفنک  تاسلج  رد  تارباخم  سانشراک  کی  دوجو  لک  هرادا  نیا  رظنب  ( 2
.تفرگ رارق  كاواس  تسایر  راسمیت  بیوصت  دروم  دیدرگ و  داهنشیپ  یلبق  هضورعم  شرازگ  رد  وحن  نیمه  هب  هک  دوب  دهاوخ 

: يداهنشیپ هسلج  روتسد  پ - 

رد ینامزاس  لـئاسم  موزل  تروص  رد  یتاـیلمع و  یـسایس و  لـئاسم  نوماریپ  ثحب  رد  تکراـشم  نمـض  لـک  هرادا  نیا  هدـنیامن  ( 1
.دومن دهاوخ  تکرش  زین  يروآ  عمج  تایلمع  روظنم  هب  حرط  هیهت  هتیمک 

هتیمک رد  تاـسلج  ریاـس  لیکـشت  تازاوـمب  درک  دـهاوخ  تکرـش  هناـگ  هـس  سنارفنک  رد  هـک  كاواـس  یتارباـخم  سانــشراک  ( 2
.دومن دهاوخ  تکرش  زین  یتارباخم  ناسانشراک 
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هب هکنآ  نمـض  هناـگ  هس  سنارفنک  رد  كاواـس  ناگدـننک  تکرـش  یماـسا  نینچ  مه  رکذـلا و  قوف  دراوم  بیوصت  تروص  رد  ( 3
هب لیئارسا  سیورس  قیرط  زا  ددرگ  یم  مالعا  لیئارسا  سیورس 

.ددرگ مالعا  زین  یپویتا  سیورس 

کیتارکمد يروهمج  زا  يروآ  عمج  ياهیدـنمزاین  هیهت  دروم  رد  هناگ  هس  هناـخریبد  هب  لیئارـسا  سیورـس  داهنـشیپ  دروم  رد  ت - 
.ددرگ یم  دافیا  تسویپب  هحفص  شش  حرش  هب  مادقا  یلاموس  نمی و  قلخ 

نمی قلخ  کیتارکمد  يروهمج  ياهتـسایس  رد  ذوفن  روظنمب  اهنآ  اب  يراکمه  هک  یـصاخشا  اههورگ و  ندرک  ناشن  دروم  رد  ث - 
.دشاب ریذپ  ناکما  هقطنم  رد  زادنارب  رصانع  هب  کمک  تیامح و  هنیمز  رد 

.دریگ و رارق  یسررب  هرکاذم و  دروم  هطوبرم  ياه  هتیمک  رد  سنارفنک  تاسلج  لیکـشت  نایرج  رد  عوضوم  هک  ددرگ  یم  داهنـشیپ 
ياـیرد هدـحتم و  یبرع  تاراـما  تلود  نیرحب و  رطق - تیوـک -  قارع -  ياـهروشک  هنیمز  رد  يروآ  عـمج  حرط  میظنت  دروـم  رد 

.ددرگ لومعم  مزال  مادقا  هناگود  ياهسیورس  فرط  زا  زین  خرس 

نامزاس فئاظو و  دروم  رد  ار  ریز  بلاطم  تاداهنـشیپ و  بیوصت  تروص  رد  هناگ  هس  ياهیراکمه  ناـمزاس  نوماریپ  ثحب  ماـگنه 
.دیئامرفب حرطم  هناگ  هس  هناخریبد  لکریبد و 

یتاکرادـت يرادا و  ینف -  فلتخم -  ياـه  هنیمز  رد  مزـال  ياـهکمک  موزل  دروم  رد  ناـبزیم  سیورـس  ناونعب  یپوـیتا  سیورـس  - 1
.تشاد دهاوخ  لومعم  هناگ  هس  لکریبد  هرابرد 

یتظافح يدـنب  هطیح  زا  هناگ  هس  ياهیراکمه  بوچراهچ  رد  هبناجود و  روطب  یپویتا  سیورـس  اـب  كاواـس  يراـکمه  عوضوم  - 2
یهاـشنهاش ترافـس  تاـماقم  اـب  يراـکمه  نیا  یگنوگچ  نوماریپ  دـیابن  یپویتا  سیورـس  تاـماقم  تسا و  رادروـخرب  صوـصخم 

.دننک هرکاذم 

موزل دراوم  رد  دناوتب  دیاب  لکریبد  .دیامن  یفرعم  نییعت و  هناگ  هس  لکریبد  ياهسامت  تهج  طبار  رفن  کی  دیاب  یپویتا  سیورس  - 3
.ددرگ نییعت  ًالبق  دیاب  زین  اهتاقالم  نیا  لحم  .دیامنب  تاقالم  ياضاقت  یپویتا  سیورس  طبار  زا  ینفلت 

.دـش دـهاوخ  میـسقت  سیورـس  هس  نیب  تبـسن  هب  هک  دوش  یم  لیکـشت  يرالد  نادرگ 1500  هاوخنت  کـی  زا  هناـخریبد  هجدوـب  - 4
دنک یم  سیورــس  هـس  ياـسؤر  ياروـش  ناـنواعم و  سنارفنک  میدـقت  لـکریبد  هـک  يراـک  شدرگ  شرازگ  رد  هناـخریبد  جراـخم 

همتاخ زا  دعب  هلصافالب  سیورس  هس  ره  دوش و  یم  سکعنم 
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.دسرب رالد  باصندح 1500  هب  هجدوب  نیا  ات  درک - دنهاوخ  مادقا  هجدوب  يرسک  تخادرپ  دروم  رد  سنارفنک 

هب هجوت  اب  يو  يایازم  قوقح و  هک  دوب  دهاوخ  راکتمدخ  رفنکی  لکریبد و  صخش  زا  بکرم  رـضاح  لاح  رد  هناخریبد  نامزاس  - 5
یئاهن بیوصت  تهج  ادعب  نییعت و  لکریبد  هلیسوب  یلحم  طیارش 

.دش دهاوخ  تخادرپ  سیورس  هس  ره  هلیسوب  يواست  روطب  راکتمدخ  قوقح  .دش  دهاوخ  میدقت  سیورس  هس  ياسؤر  هب 

هنیزه درک و  دهاوخ  تکرش  هناگ  هس  نانواعم  سنارفنک  هناگ و  هس  ياروش  رد  مظنم  روطب  لکریبد  - 6

تکرش تهج  دوش ) یم  رازگرب  یپویتا  زا  جراخ  رد  سنارفنک  هک  یعقاوم  رد   ) امیپاوه طیلب  دیرخ 

.دیدرگ دهاوخ  نیمأت  هناخریبد  تباث  هجدوب  لحم  زا  اهسنارفنک  نیا  رد 

دودح رد   ) درک دـهاوخ  تفایرد  تشیعم  هنیزه  اهـسنارفنک ) رد  تکرـش  تهج   ) یپویتا زا  جراخب  دوخ  ياهترفاسم  رد  لکریبد  - 7
(. زور رد  رالد   15

جارختسا زا  دعب  ار  اهسیورس  فلتخم  تادهعت  اهسنارفنک و  يرازگرب  هب  طوبرم  رابخا  لکریبد  - 8

.درک دهاوخ  مالعا  سیورس  هس  ره  هب  یبتک  روطب  عقوم و  هب  هبوصم  ياه  همانعطق  زا 

و یهاشنهاش ) ترافس  رد  رقتسم   ) میسیب هاگتـسدکی  زا  هدافتـسا  نمـض  لکریبد  ار  ناریا  سیورـس  هب  طوبرم  كرادم  بلاطم و  - 9
هب طوبرم  بلاطم  درک و  دهاوخ  لاسرا  نارهت  هب  کیپ  نینچمه 

.دش دهاوخ  هدراذگ  روکذم  سیورس  طبار  رایتخا  رد  لحم  رد  لیئارسا  سیورس 

(1) اهنامیپ

یتاعالطا ياه  يدنمزاین  تسرهف   » ناونع تحت  نمی ) قلخ  کیتارکمد  يروهمج   ) نمی روشک  هرابرد  یتاعالطا  دنس ، نیا  همادا  رد 
: تسا هدش  هیارا  هبناج ، هس  سنارفنک  هب  يداهنشیپ  شرازگ  ناونع  هب  عقاو  رد  هک  همیمض 

نمی قلخ  کیتارکمد  يروهمج 

یتاعالطا ياهیدنمزاین  تسرهف 

یلخاد فلا - 

تدحو عوضوم  هب  تبسن  صوصخب   ) یجراخ روما  یلخاد و  لئاسم  دروم  رد  يربهر  تئیه  لخاد  رد  تافالتخا  اهیدنب و  هورگ  - 1
(. نمی ود 
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.يرس يدنب  هقبط  اب  هرامش 53056/224 ، خروم 11/11/51 ، كاواس ، شرازگ  - . 1
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.عامتجا فلتخم  تاقبط  شترا و  رد  مکاح ) یسایس  نامزاس   ) یلم ههبج  ذوفن  نازیم  - 2

(. تدحو هلئسم  صوصخب   ) یجراخ روما  یلخاد و  لئاسم  دروم  رد  اههورگ  تارظن  یلم و  ههبج  یلخاد  ياهیدنب  هورگ  - 3

: رد نآ  تارثا  میژر و  یتسیلایسوس  تامادقا  - 4

نمی ود  تدحو  فلا ) )

یمومع راکفا  (ب )

تلود لمعلا  سکع  روشک و  زا  جراخ  ای  لخاد  رد  تلود  هیلع  ای  هل  تسار ) ای  پچ  زا  معا   ) یسایس بازحا  ياهتیلاعف  طباور و  - 5
.اهنآ ربارب  رد 

.دیآ یم  لمعب  ههبج  نیا  زا  هک  یجراخ  ياهتیامح  روشک - زا  جراخ  رد  ( N.U.F  ) یلم تدحو  ههبج  ياهتیلاعف  تامادقا و  - 6

: تلود ربارب  رد  لیابق  ریاشع و  عضو  - 7

.دیآ یم  لمعب  لیابق  ریاشع و  ینابیتشپ  بسک  تهج  رد  تلود  بناج  زا  هک  یتامادقا  - 

يدوعس ناتسبرع  نمی و  یبرع  يروهمج  اب  هک  يا  هطبار  هنوگره  لیابق و  ریاشع و  ياهیدنسرخان  - 

.دننک یم  ادیپ 

.يداصتقا ياهتفرشیپ  رد  یتفن  تادیلوت  تافاشتکا و  تارثا  روشک - يداصتقا  عاضوا  - 8

یجراخ ب - 

.روشک ود  تدحو  ققحت  هنیمز  رد  لوحت  هنوگره  نمی -  یبرع  يروهمج  اب  طباور  - 1

.روشک ود  نیا  هیلع  يزادنارب  ياهتیلاعف  زا  نمی  قلخ  کیتارکمد  يروهمج  تیامح  نامع و  يدوعس و  ناتسبرع  اب  طباور  - 2

.يزادنارب یکیرچ و  ياهتیلاعف  يارجا  رد  نامع  یبرع و  جیلخ  قلخ  شخبیدازآ  ههبج  هب  میژر  ياهکمک  نازیم  هوحن و  - 3

یم لمعب  ناتـسبرع  هریزج  هبـش  بونج  رد  زادـنارب  ياهنامزاس  زا  هک  یئاهتیامح  رظن  زا  صوصخب  قارع  اب  يراـکمه  طـباور و  - 4
.دیآ

.هیروس رصم و  یبیل -  صوصخب  یبرع  ياهروشک  ریاس  اب  يراکمه  طباور و  - 5

.دوش یم  هدراذگ  نانآ  رایتخا  رد  هرتوکوس  بدنملا و  باب  رد  هک  یتالیهست  ینیطسلف و  ياهنامزاس  هب  کمک  يراکمه و  - 6

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
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.دریگ یم  رارق  ههبج  نیا  رایتخا  رد  هک  یتالیهست  هرتیرا و  شخبیدازآ  ههبج  زا  تیامح  - 7

نوئـش رد  نیچ  يوروش و  ذوفن  هنخر و  يداـصتقا -  یماـظن و  رظن  زا  نیچ  يوروش و  هژیوـب  تسینوـمک  ياـهروشک  اـب  طـباور  - 8
.هرتوکوس هریزج  رد  صوصخب  دریگ  یم  رارق  يوروش  رایتخا  رد  هک  يردنب  تالیهست  روشک - فلتخم 

.ناتسبرع هریزج  هبش  بونج  رد  زادنارب  ياه  ههبج  زا  اهنآ  تیامح  هب  هجوت  اب  تسینومک  ياهروشک  اب  يراکمه  هنوگره  - 9

.یئایسآ برعریغ  ياهروشک  اب  طباور  - 10

.برغ كولب  ياهروشک  اب  طباور  - 11

یماظن روما  پ - 

.حلسم ياهورین  شرتسگ  تابیکرت  دادعتسا و  - 1

(. نآ دادعت  عاونا و  و   ) یکشوم تردق  هژیوب  تامهم  هحلسا و  - 2

.یئاوه عافد  متسیس  رتپوکیله و  اهامیپاوه و  دادعت  عاونا و  - 3

.یجراخ یماظن  ناراشتسم  روضح  هحلسا و  دیرخ  ياهدادرارق  یماظن و  ياهنامیپ  - 4

.تالوصحم نازیم  عون و  یماظن و  عیانص  - 5

(1) (. میرپ هریزج  رد  صوصخب   ) یماظن ياهتیلاعف  تاسیسأت و  - 6

لاس هام  دنفسا  رد  لیئارسا  ناریا و  یپویتا ، یتاعالطا  ياه  سیورـس  تاطابترا  هتیمک  نانواعم و  هتیمک  تسـشن  نیلوا  بیترت  نیا  هب 
: تسا هدمآ  هراب  نیا  رد  كاواس  شرازگ  رد  .دش  رازگرب  ویوآ  لت  رد   1351

هناگ هس  نانواعم  هتیمک  هیسالجا  نیلوا 

: روظنم

.رماوا رودص  كاواس و  تسایر  راسمیت  راضحتسا 

هتیمک لماش  نآ  هعبات  ياه  هتیمک  لیئارـسا و  یپویتا و  ناریا -  ياهـسیورس  زا  بکرم  هناـگ  هس  ناـنواعم  هتیمک  هیـسالجا  نیلوا  - 1
.دیدرگ رازگرب  ویوآ  لت  رهش  رد  هام 51  دنفسا  ياهزور 7 و 8  رد  تاطابترا  هتیمک  تاعالطا و 

تابوصم بیوصت  تروص  رد  ات  ددرگ  یم  میدقت  تسویپ  هب  ریز  هحورشم  تاشرازگ  لصا  همجرت و  - 2

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
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.يرس يدنب  هقبط  اب  هرامش 53056/224 ، خروم 11/11/1351 ، كاواس ، شرازگ  - . 1
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هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 485 

http://www.ghaemiyeh.com


.دوش هدراذگ  ارجا  درومب  اهشرازگ  نیا  رد  جردنم  تامیمصت  و 

.هناگ هس  ياهسیورس  ياسؤر  هب  هناگ  هس  نانواعم  هتیمک  ياه  هیصوت  فلا - 

.هناگ هس  نانواعم  هتیمک  هب  تاطابترا  هتیمک  ياه  هیصوت  ب - 

(1) .هناگ هس  ياهسیورس  ياسؤر  هب  یسایس  هژیو  تیلاعف  نوماریپ  هناگ  هس  نانواعم  هتیمک  ياه  هیصوت  پ - 

همیمض روشک ، هس  یتاعالطا  هاگتسد  ياسؤر  هب  سیورس  هس  نانواعم  هتیمک  ياهداهنـشیپ  اه و  هیـصوت  نتم  شرازگ ، نیا  همادا  رد 
شرازگ هیارا  یگنوگچ  كرتشم ، هجدوب  اه ، تیلاعف  یـضعب  هنیزه  تاعالطا ، هلدابم  یگنوگچ  هب  همان  هیـصوت  نیا  رد  .تسا  هدـش 

: تسا هدش  هراشا  نانواعم ، هتیمک  یتآ  سالجا  يرازگرب  نامز  اه و  هتیمک  فیاظو  راک ، شدرگ 

هناگ هس  ياهسیورس  ياسؤر  هب  هناگ  هس  نانواعم  هتیمک  ياه  هیصوت 

.دش رازگرب  ویوآ  لت  رهش  رد   51/ هام دنفسا  ياهزور 7 و 8  رد  هناگ  هس  نانواعم  هتیمک  - 1

: دیامنب هناگ  هس  ياهسیورس  ياسؤر  میدقت  بیوصت  تهج  ار  ریز  ياه  هیصوت  هک  تفرگ  میمصت  هتیمک  - 2

، سیورس هس  هناگ و  هس  يراکمه  يارب  زمر  یماسا  فلا - 

باقع هناگ =  هس  ياهسیورس 

ریش ناریا = 

گنلپ یپویتا = 

لیف لیئارسا = 

راکب عورـش  لکریبد  ناونعب  هداد و  لیکـشت  ار  هبناج  هس  هناخریبد  دیدرگ  رقتـسم  ابابآ  سیدآ  رد  ناریا  هدنیامن  هکنیا  زا  دـعب  ب - 
.تشاد دهاوخ  هدهعب  ار  هناگ  هس  هناخریبد  روما  ماجنا  تیلوئسم  لیئارسا  سیورس  لکریبد  ندش  رقتسم  خیرات  ات  .درک  دهاوخ 

دوش یم  هلدابم  هناگ  هس  ياهـسیورس  نیب  هک  یکرادـم  زا  ددرگ  یم  هلدابم  هبناجود  روطب  هک  یکرادـم  کیکفت  روظنمب  ( 1  - ) پ
ياهرهم لیئارسا  سیورس  .دش  دهاوخ  صخشم  باقع »  » هملک اب  دوش  یم  هدراذگ  هناگ  هس  ياهسیورس  رایتخا  رد  هک  یئاهـشرازگ 

.تشاذگ دهاوخ  لکریبد  نینچمه  یپویتا و  ناریا و  ياهسیورس  رایتخا  رد  ار  مزال 

تهج یلاسرا  تاشرازگ  زا  یتسرهف  هناهام  روطب  هناگ  هس  ياهسیورس  ءاضعا  زا  کیره  ( 2)
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.يرس يدنب  هقبط  اب  هرامش ، نودب  خروم 20/12/1351 ، كاواس ، شرازگ  - . 1

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 
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نیا عوضوم  یلاسرا و  تاشرازگ  دادعت  لماش  تسرهف  نیا  .تشاذگ  دنهاوخ  لکریبد  رایتخا  رد  هدرک و  هیهت  هناگ  هس  ياهسیورس 
.دوب دهاوخ  تاشرازگ 

سیورـس نیب  يواست  روطب  هجدوب  نیا  .ددرگ  نییعت  اکیرمآ  رالد  نازیمب 1500  هناخریبد  هجدوب  هک  دنک  یم  داهنـشیپ  هتیمک  ت - 
رد تکرش  روظنمب  لیئارـسا  ناریا و  ياهروشکب  لکریبد  ترفاسم  هب  طوبرم  ياه  هنیزه  يارب  هجدوب  نیا  .دش  دهاوخ  میـسقت  وضع 

هنیزه هناگ -  هس  ياهسنارفنک 

تـسرهف .دـش  دـهاوخ  فرـصم  يرادا  ياه  هنیزه  ریاس  نینچمه  تماقا و  لحم  زا  رود  قطانم  رد  تماقا  ماگنه  يو  هنازور  تشیعم 
عـضو زا  یـشرازگ  نینواعم  هتیمک  تاسلج  زا  کیره  یط  لکریبد  .دـش  دـهاوخ  یـسررب  نینواعم  هتیمک  هلیـسوب  هناخریبد  جراـخم 

هناخریبد هجدوب  مظنم  روطب  نینواعم  هتیمک  .تشاذگ  دهاوخ  رایتخا  رد  هدش  فرصم  ياه  هنیزه  لماش  هناخریبد  هجدوب 

.دسرب اکیرمآ  رالد  باصندح 1500  هب  هک  درک  دهاوخ  بیوصت  يوحنب  ار 

دهاوخ یپویتا  لیئارـسا و  ياهـسیورس  راـیتخا  رد  اـبتک  داهنـشیپ  تروـصب  هدرک و  میظنت  ار  لـکریبد  فئاـظو  ناریا  سیورـس  ث - 
.تشاذگ

: هناگ هس  یتایلمع  ياه  هنیزه  يارب  كرتشم  هجدوب  ج - 

ياهـسیورس ياسؤر  میمـصت  هب  هجوت  اب  راکنیا  .دش و  دهاوخ  نییعت  هناگادـج  روطب  تایلمع  ره  يارب  هناگ  هس  یتایلمع  ياه  هنیزه 
رارق ثحب  دروم  ار  يداهنشیپ  تایلمع  هناگ  هس  نانواعم  هتیمک  .تفرگ  دهاوخ  ماجنا  یـصوصخب  تایلمع  يارجا  هنیمز  رد  هناگ  هس 

دروم رد  هداد و 

ار تایلمع  يارجا  تیلوئـسم  هکیوضع  سیورـس  .درک  دـهاوخ  قفاوت  دـنوش  تایلمع  يرجم  دـیاب  هک  وضع  ياهـسیورس  زا  کیره 
حرط اـب  هارمه  هجدوب  نیا  .درک  دـهاوخ  داهنـشیپ  ار  یتاـیلمع  هجدوب  هداد و  رارق  یـسررب  دروـم  ار  دوـجوم  تاـناکما  دراد  هدـهعب 

رد رظن  دروم  یتایلمع 

هلیـسوب يداهنـشیپ  هجدوب  یتایلمع و  حرط  هاگره  .دریگ  رارق  یـسررب  دروم  ات  دش  دهاوخ  هدراذـگ  هناگ  هس  نانواعم  هتیمک  رایتخا 
رایتخا رد  دـش و  دـهاوخ  میـسقت  سیورـس  هس  نیب  يواست  روطب  یتایلمع  ياه  هنیزه  تفرگ  رارق  بیوصت  دروم  هناـگ  هس  ناـنواعم 
دهاوخ رگید  سیورـس  ود  رایتخا  رد  ار  ریز  بلاطم  تایلمع  يرجم  سیورـس  .دش  دهاوخ  هدراذـگ  تایلمع  يارجا  رومأم  سیورس 

: تشاذگ

.تسا هدمآ  تسدب  تایلمع  يارجا  هجیتن  رد  هک  یتاعالطا  كرادم  بلاطم و  ( 1)

نانواعم هتیمک  رایتخا  رد  رظن  دروم  تایلمع  نوماریپ  حورشم  راک  شدرگ  شرازگ  کی  ( 2)

306 ص :
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نوماریپ نانواعم  هتیمک  .دیامن  بیوصت  ار  تایلمع  نایاپ  هتیمک  هکنیا  ات  دش  دهاوخ  هدراذـگ  هتیمک  تاسلج  زا  کیره  رد  هناگ  هس 
میمصت تایلمع  همتاخ  ای  ندرک  دودحم  هعسوت -  همادا - 

رب ینتبم  تامیمصت  نیا  .درک  دهاوخ  نییعت  ار  هطوبرم  هجدوب  میمصت  نیا  هب  هجوت  اب  تفرگ و 

.دوب دهاوخ  رظن  دروم  تایلمع  زا  هلصاح  عفانم  تفرشیپ و  نازیم 

راهظا نمض  داهنشیپ  نیا  .دراذگب  لکریبد  رایتخا  رد  ار  مزال  ینف  ياهکمک  موزل  تروص  رد  هک  درک  داهنشیپ  یپویتا  سیورـس  - 3
هدنیامن اب  انمض  لکریبد  .تفرگ  رارق  هتیمک  لوبق  دروم  رکشت 

.تشاد دهاوخ  کیدزن  سامت  ابابآ  سیدآ  رد  لیئارسا  سیورس 

اه هیصوت  نیا  يارجا  هب  میمصت  درک و  بیوصت  ار  تاطابترا  هتیمک  ياه  هیصوت  نانواعم  هتیمک  - 4

.تشاذگ دنهاوخ  دوخ  هعوبتم  ياسؤر  رایتخا  رد  یشرازگ  تروصب  ار  تامیمصت  نیا  هناگ  هس  نانواعم  .تفرگ 

هتیمک .داد  رارق  ثحب  یسررب و  دروم  ار  تاعالطا  هتیمک  ياه  هیصوت  اهیبایزرا و  نانواعم  هتیمک  - 5

: تفرگ میمصت 

نیا .دـنیامن  هیهت  هژیو  يروآ  عـمج  تاـیلمع  ماـجنا  روـظنمب  یتاداهنـشیپ  دـیامن  تساوـخرد  تاـعالطا  هـتیمک  ياـضعا  زا  فـلا - 
میلست هناگادج  روطب  یگدنیامن  تئیه  ره  هلیسوب  تاداهنشیپ 

زا کیره  تاناکما  دوخ  هدـنیآ  هیـسالجا  یط  تاـعالطا  هتیمک  .دـیدرگ  دـهاوخ  ( 1973 هیئوژ /  ) تاعالطا هتیمک  هدـنیآ  هیـسالجا 
یتاداهنـشیپ یـسررب  نیا  هب  هجوت  اب  هداد و  رارق  یـسررب  دروم  هژیو  يرورـض و  ياهفدـه  ندـناشوپ  هنیمز  رد  ار  وضع  ياهـسیورس 

.دومن دهاوخ  نانواعم  هتیمک  میدقت 

هدرک و هیهت  هطوبرم  تاداهنـشیپ  يروآ و  عمج  ياهفدـه  زا  يا  هصالخ  دوخ  هدـنیآ  تاسلج  زا  کیره  یط  تاعالطا  هتیمک  ب - 
روطب تاداهنشیپ  نیا  .درک  دهاوخ  نانواعم  هتیمک  میدقت  ارنآ 

يروآ عـمج  حرط  يارجا  ناـکما  هک  دوـب  دـهاوخ  یـسیورس  هب  طوـبرم  ياـه  هیـصوت  لـماش  هدـیدرگ و  مـیظنت  نـشور  هصـالخ و 
.تشاد دهاوخ  ار  یصوصخب 

ود رایتخا  رد  یبتک  روطب  صوصخب  يروآ  عمج  فده  ندـناشوپ  روظنمب  وضع  ياهـسیورس  زا  یکی  يروف  ياضاقت  هنوگره  پ - 
نیب لصاوف  رد  هناگ  هس  نانواعم  موزل  تروص  رد  .دهد  رارق  بیوصت  یـسررب و  دروم  ارنآ  ات  دـش  دـهاوخ  هدراذـگ  رگید  سیورس 

.دنیامن یسررب  ار  رظن  دروم  داهنشیپ  ای  تساوخرد  ات  درک  دنهاوخ  تاقالم  دوخ  ههام  یمئاد و 6  ياه  هیسالجا 
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ار یصوصخب  یتایلمع  حرط  عوضوم  تیروف  لیلدب  دنناوت  یم  هناگ  هس  ياهسیورس  زا  کیره  ت - 
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دهاوخ راتفر  یبیترت  نامهب  تاداهنشیپ  لیبق  نیا  دروم  رد  دیامن  داهنشیپ  رگید  سیورس  ودب  ابتک 

.تسا هتشذگ  نآ  رکذ  پ -  (- 5  ) دنب رد  هک  دش 

ددرگ یم  هناگ  هس  ياهسیورس  ياسؤر  میدقت  هلیسونیدب  نانواعم  هتیمک  ياه  هیصوت  تامیمصت و  - 6

.دنراد مالعا   1973/ سرام نایاپ  زا  لبق  ار  بتارم  هداد و  رارق  بیوصت  دروم  ار  تامیمصت  نیا  ات 

1973 هیئوژ / رد  اروش  هدنیآ  هیسالجا  یط  نانواعم  ياه  هیصوت  تامیمصت و  نوماریپ  هناگ  هس  ياهسیورس  ياسؤر  یلامتحا  تارظن 
.تفرگ دهاوخ  رارق  ثحب  دروم 

ریت یلا 16   10 - 1973 هیئوژ /  ) لوا هتفه  فرظ  نارهت  رهش  رد  نانواعم  هتیمک  هدنیآ  هیسالجا  - 7

.دش دهاوخ  لیکشت  هناگ  هس  ياروش  زا  لبق  زور  ود  هیسالجا  نیا  دش - دهاوخ  رازگرب  ( 1352 هام /

(1) .دش دهاوخ  بیوصت  یپویتا  لیئارسا و  ياهسیورس  هلیسوب  هدش و  داهنشیپ  ناریا  سیورس  هلیسوب  ابتک  سنارفنک  قیقد  خیرات 

اه سیورس  هناگ  هس  نانواعم  هتیمک  هب  زین  تاطابترا  هتیمک  ياهداهنشیپ  اه و  هیصوت  همادا ، رد 

هوحن یتاعالطا ، ياه  مایپ  هلدابم  لاسرا و  یگنوگچ  هب  همان ، هیصوت  نیا  رد  .تسا  هدش  هیارا 

يارب لیئارسا  یتاعالطا  سیورس  يوس  زا  کیپ  نییعت  اه و  مایپ  يراذگ  هرامش  زمر و  زا  هدافتسا 

سیورس ود  نیب  یسایس  کیپ  متسیس  رارقتسا  زا  لبق  ات  یپویتا ، ناریا و  نیب  طابترا  يرارقرب 

: تسا هدش  هراشا  روبزم ،

هناگ هس  نانواعم  هتیمک  هب  تاطابترا  هتیمک  ياه  هیصوت 

سیورـس هس  هکیوحنب  ار  یطابترا  فلتخم  قرط  هداد و  هسلج  لیکـشت  ویآ  لت  رهـش  رد  هام 51  دنفسا  زور 7  رد  تاـطابترا  هتیمک 
ار ریز  هحورشم  ياه  هیصوت  هک  تفرگ  میمـصت  هتیمک  .داد  رارق  یـسررب  دروم  دنیامن  هلدابم  دوخ  نیب  ار  هدش  زمر  ياه  مایپ  دناوتب 

: دیامن میدقت  نانواعم  هتیمک  هب 

 - فلا

فشک زا  دعب  هدش و  هرباخم  ابابآ  سیدآ  نارهتب و  زمر  تروصب  یپویتا  ناریا و  ياهـسیورس  يارب  لیئارـسا  زا  هرداص  ياه  مایپ  ( 1)
.دش دهاوخ  هدراذگ  هطوبرم  ياهسیورس  ناگدنیامن  رایتخا  رد 

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
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هدراذـگ نارهت  رد  لیئارـسا  سیورـس  هدـنیامن  رایتخا  رد  فشک  تروصب  ویوآ  لت  اباب و  سیدآ  هب  نارهت  زا  هرداص  ياـه  ماـیپ  ( 2)
هرباخم ابابآ  سیدآ  هب  ویوآ  لت  زا  ادعب  دنک و  یم  هرباخم  ویوآ  لت  هب  اروف  ار  اهنآ  اهمایپ  نیا  ندرک  زمر  زا  دعب  يو  دـش و  دـهاوخ 

هدراو ياهمایپ  هلحرم  نیا  رد  .دش  دهاوخ 
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.دش دهاوخ  هدراذگ  هطوبرم  سیورس  هدنیامن  رایتخا  رد  هدش و  فشک 

لیئارسا سیورس  هدنیامن  رایتخا  رد  نارهت  ویوآ و  لت  دصقم  هب  ابابآ  سیدآ  زا  هرداص  ياهمایپ  ( 3)

.دیدرگ دهاوخ  هرباخم  نارهتب  اجنآ  زا  هرباخم و  ویوآ  لت  هب  ندش  زمر  زا  دـعب  اه  مایپ  نیا  دـش و  دـهاوخ  هدراذـگ  ابابآ  سیدآ  رد 
.دش دهاوخ  هدراذگ  ناریا  سیورس  هدنیامن  رایتخا  رد  فشک  تروصب  روکذم  ياهمایپ  نارهت  رد 

رد لیئارسا  سیورـس  هدنیامن  رایتخا  رد  زمر  تروصب  دوش  یم  لاسرا  یپویتا  سیورـس  يارب  طقف  هک  نارهت  زا  هرداص  ياهمایپ  ( 4)
.دش دهاوخ  هدراذگ  ابابآ  سیدآ  رد  لیئارـسا  سیورـس  هدنیامن  رایتخا  رد  ویوآ  لت  قیرط  زا  اهمایپ  نیا  .دش  دهاوخ  هدراذگ  نارهت 

زا دعب  اهمایپ  نیا  دش و  دهاوخ  هدراذگ  ابابآ  سیدآ  رد  ناریا  سیورـس  هدنیامن  رایتخا  رد  يرییغت  هنوگچیه  نودب  روکذم  ياهمایپ 
.دوش یم  هدراذگ  یپویتا  سیورس  رایتخا  رد  ناریا  هدنیامن  هلیسوب  ندش  فشک 

ناریا سیورس  هدنیامن  رایتخا  رد  فشک  تروصب  دوش  یم  لاسرا  ناریا  سیورس  يارب  طقف  هک  ابابآ  سیدآ  زا  هرداص  ياهمایپ  ( 5)
ندرک زمر  زا  دعب  هدربمان  دش و  دهاوخ  هدراذگ  ابابآ  سیدآ  رد 

رییغت هنوگچیه  نودب  ار  اهمایپ  نیا  هدربمان  دراذگ و  دهاوخ  ابابآ  سیدآ  رد  لیئارسا  سیورس  هدنیامن  رایتخا  رد  ار  روکذم  ياهمایپ 
رایتخا رد  ات  دش  دهاوخ  هرباخم  نارهت  رد  لیئارـسا  سیورـس  هدنیامن  يارب  روکذـم  ياهمایپ  ویوآ  لت  زا  هدرک و  هرباخم  ویوآ  لت  هب 

.دوش هدراذگ  ناریا  سیورس 

 - ب

لاسرا ریز  هحورـشم  قیرطب  رهـش  ود  نیب  یتالدابم  ياهمایپ  نارهت  اـبابآ و  سیدآ  نیب  پیاـت  هلت  ویدار  میقتـسم  طاـبترا  رارقتـسا  اـب 
: دش دهاوخ 

رد فشک  زا  دعب  اجنآ  رد  هدش و  هرباخم  ابابآ  سیدآ  هب  زمر  تروصب  نارهت  زا  هرداص  ياهمایپ  ( 1)

.دش دهاوخ  هدراذگ  یپویتا  سیورس  رایتخا 

هدنیامن دش و  دهاوخ  هدراذگ  رهـش  نآ  رد  ناریا  سیورـس  هدـنیامن  رایتخا  رد  فشک  تروصب  ابابآ  سیدآ  زا  هرداص  ياهمایپ  ( 2)
.درک دهاوخ  هرباخم  نارهتب  ندرک  زمر  زا  دعب  ار  اهمایپ  نیا  روکذم 

 - پ

.دش دهاوخ  ماجنا  ياهدنب 1 و 2 و 3  دافم  هب  هجوت  اب  هناگ  هس  ياهمایپ  نارهت  ابابآ و  سیدآ  نیب  میقتسم  طابترا  رارقتسا  زا  دعب 
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 - ت

: راک شور 

.دوب دنهاوخ  فیدر  هرامش  ياراد  اهمایپ  هیلک  ( 1)

: دش دهاوخ  میظنت  ریز  تروصب  رگید  سیورس  ود  دصقم  هب  هناگ  هس  ياهسیورس  زا  کیره  زا  هرداص  ياهمایپ  ( 2)

باقع هب :

ریش ای  لیف  گنلپ -  زا :

: هرامش

.دش دنهاوخ  صخشم   EG تمالع اب  فیدر  ياه  هرامش  زا  لبق  یتالدابم  ياهمایپ 

.دش دهاوخ  میظنت  ریز  قیرطب  رگید  سیورس  ود  زا  یکی  هب  هناگ  هس  ياهسیورس  زا  کیره  زا  هرداص  ياهمایپ  ( 3)

گنلپ زا :

ریش هب :

: هرامش

.دش دنهاوخ  صخشم   BL تمالع اب  هشیمه  هبناجود  ياهمایپ 

ياهمایپ زا  کیرهب  ندرک  فطع  يارب  .دش  دهاوخ  عورـش  زا 1  اددجم  هدرک و  ادـیپ  همادا  یلا 100  زا 1  لسلسم  ياه  هرامـش  ( 4)
.ددرگ رکذ  دیاب  مایپ  نآ  هرامش  خیرات و  هصخشم -  تمالع  یلبق 

 - ث

دروم دانسا  كرادم و  هیلک  یپویتا  ناریا و  ياهسیورس  نیب  یسایس  کیپ  متـسیس  رارقتـسا  زا  لبق  دنتفرگ  میمـصت  هناگ  هس  نانواعم 
نارهت ابابآ و  سیدآ  نیب  لیئارسا  سیورس  کیپ  قیرط  زا  رظن 

(1) .ددرگ هلدابم 

داهنشیپ هیصوت و  زین ، دش ، رازگرب  ویوآ  لت  رد  دنفسا 1351  رد  هک  لیئارسا  یپویتا و  ناریا ، ياه  سیورـس  نانواعم  هتیمک  سالجا 
هیارا هناگ  هس  یتاعالطا  هاگتسد  ياسؤر  هب  ار  دوخ 
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روشک عاضوا  هرابرد  لیئارسا  سیورس  يوس  زا  هدش  هیارا  شرازگ  هب  همان  هیصوت  نیا  رد  .درک 

ره هک  هدش  هیصوت  سپس  هراشا و  وگلا  هنومن و  ناونع  هب  روشک  نآ  یلخاد  ياه  هورگ  زین  نمی و 
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هک هدـش  دـیکأت  نمـض  رد  .دنتـسه  یلاـموس  یبوـنج و  نمی  قارع ، روـشک  زا  هباـشم  ییاـه  شرازگ  هیهت  هب  فـظوم  سیورـس  هس 
لامعا نازیم  رگناشن  زیچ  ره  زا  لبق  همان  هیصوت  نیا  .دوش  هیارا  هیهت و  دادرخ 1352  نئوژ 1973م/ زا  لبق  ات  دیاب  رظن  دروم  شرازگ 

هب یتسینویهص  ياهدرگش  اه و  همانرب  فادها و  ندرک  هتکید  یگنوگچ  ناریا و  یپویتا و  ياه  سیورس  نارس  هب  اه  یلیئارـسا  ذوفن 
: تسا روبزم  ياه  سیورس 

هناگ هس  ياهسیورس  ياسؤر  هب  میدقت  يارب  یسایس  هژیو  تیلاعف  نوماریپ  هناگ  هس  نانواعم  هتیمک  ياه  هیصوت 

نآ و رد  فلاخم  رـصانع  نمی و  قلخ  کیتارکمد  يروهمج  هرابرد  یتایلمع  تاـعالطا  نوماریپ  شرازگ  ود  لیئارـسا  سیورـس  - 1
.دومن هتیمک  میدقت  دنتسه  یبونج  نمی  میژر  فلاخم  هک  ینمی  ياهتیصخش  هرابرد  يرگید  شرازگ  نینچمه 

نمی قارع ، نوماریپ  یتایلمع  تاعالطا  بوچراهچ  رد  تاشرازگ  هلـسلس  کـی  وضع  سیورـس  هس  هک  دـنک  یم  هیـصوت  هتیمک  - 2
یتاشرازگ هباشم  دیاب  تاشرازگ  نیا  دیامن  هیهت  یلاموس  یبونج و 

تسا مزال  روکذم  تاشرازگ  ینعی  تسا  هدرک  هیهت  یبونج  نمی  نوماریپ  لیئارسا  سیورس  هک  دشاب 

لوا زا  لبق  دیاب  تاشرازگ  نیا  .دشاب  فده  روشک  هس  ياهمیژر  فلاخم  ياهتیـصخش  رـصانع و  هرابرد  تاعالطا  رثکادـح  يواح 
هیسالجا رد  .ددرگ  عیزوت  هناگ  هس  ياهسیورس  نایم  نئوژ 1973 

تاعالطا شرازگ  کی  هدیدرگ و  قیفلت  رگیدکی  رد  الاب  هدربمان  تاشرازگ  نانواعم  هتیمک  هدنیآ 

هدش و میظنت  الاب  هدش  دای  تاشرازگ  رد  جردنم  تاعالطا  يانبم  رب  اه  هیصوت  هلـسلس  کی  .دیدرگ  دهاوخ  میظنت  كرتشم  یتایلمع 
: دوب دهاوخ  ریز  هحورشم  دراوم  لماش  اه  هیصوت  نیا  دیدرگ  دهاوخ  هناگ  هس  ياهسیورس  ياسؤر  میدقت 

.تشذگ دهاوخ  الاب  هدش  دای  تاشرازگ  رد  نآ  رکذ  هک  هژیو  ياهفده  زا  يروآ  عمج  تهج  رد  رتشیب  ياهشالت  فلا - 

(1) .یتایلمع ياه  هیصوت  ب - 

فیاـظو هراـبرد  ار  دوخ  داهنـشیپ  يا  هماـن  یط  یتاـعالطا ، هبناـج  هس  ناـمیپ  ياـضعا  زا  یکی  ناوـنع  هب  ناریا ، یتاـعالطا  سیورس 
تیلوؤسم هاـگیاج و  هب  داهنـشیپ  نیا  رد  .دـناسر  رگید  سیورـس  ود  عـالطا  هب  یپویتا )  ) اـبابآ سیدآ  رد  رقتـسم  هناـگ  هس  لـکریبد 

هتیمک تادهعت  و  لکریبد ،
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: تسا هدش  هراشا  لیذ  حرش  هب  اه  نآ  نایم  تاعالطا  رابخا و  لدابت  طابترا و  يرارقرب  هوحن  وا و  لابق  رد  نانواعم 

هناگ هس  لکریبد  فئاظو 

روطب هناگ  هس  ياروش  نیلوا  بیوصت  ربانب  هک  یپویتا ) لیئارسا -  ناریا -   ) هناگ هس  لکریبد  فئاظو 

سیورس ود  ياسؤر  بیوصت  زا  دعب  ات  دوش  یم  داهنشیپ  ناریا  سیورس  فرط  زا  ریز  حرـشب  دنک  یم  تماقا  ابابآ  سیدآ  رد  یمئاد 
.دوش غالبا  لکریبد  هب  لمعلاروتسد  تروص  هب  رگید 

يا هفیظو  هدوـب و  یپوـیتا  لیئارـسا و  ناریا -  ياهـسیورس  نیب  هناـگ  هـس  يراـکمه  يا  هناـخریبد  روـما  لوئـسم  هناـگ  هـس  لـکریبد 
یم نآ  هب  هطوبرم  ياهـسنارفنک  هناگ و  هس  يراکمه  هب  طوبرم  روما  دروم  رد  سیورـس  هس  ياـهتیلاعف  ندرک  گـنهامه  یلکروطب 

.دشاب

: دوش یم  داهنشیپ  ریز  حرشب  هناگ  هس  لکریبد  فئاظو  تایئزج 

طوبرم تابیترت  ماجنا  روظنمب  لیئارسا  یپویتا و  ياهسیورس  ناگدنیامن  اب  مظنم  مئاد و  سامت  - 1

رگیدکی ياهروشک  هب  سیورس  هس  تاماقم  ياهترفاسم  تاعالطا و  لدابت  هناگ -  هس  ياهسنارفنک  هب 

.هناگ هس  يراکمه  بوچراهچ  رد 

هتیمک تاقالم  ود  نیب  هلصاف  رد  هک  هریغ  یتایلمع و  یتاعالطا -  تامادقا  يریگیپ  يروآدای و  - 2

رد اهسنارفنک  همانعطق  هب  هجوت  اب  سیورس  هس  ناونعب  یئاهتشاددای  رودص - دوش - ماجنا  سیورـس  هس  هلیـسوب  دیاب  اروش  نانواعم و 
هناگ هس  يراکمه  بوچراهچ  رد  هک  يرگید  سنارفنک  ای  تاقالم  اـی  نآ و  هعباـت  ياـه  هتیمک  هناـگ و  هس  ياروش  يرازگرب  دروم 

.دریگ یم  ماجنا  سیورس  هس  نیب 

اهنآ زا  هدـناسر و  سیورـس  هـس  عـالطاب  ار  رظن  دروـم  سنارفنک  عوـضوم  يرازگرب و  لـحم  خـیرات -  لـکریبد  اهتـشاددای  نـیا  رد 
رظن دروم  سنارفنک  رد  ار  دوخ  ناگدنیامن  هک  دومن  دهاوخ  تساوخرد 

لقادـح دوش  یم  هیهت  سیورـس  هس  تارظن  قیفلت  زا  سپ  هک  اهتـشاددای  نیا  .دـنیامن  هئارا  ار  دوخ  یلامتحا  تاـیرظن  هدرک و  نییعت 
.دش دهاوخ  عیزوت  سیورس  هس  نیب  سنارفنک  ره  يرازگرب  زا  لبق  هام  کی 

.تاسلج نیا  تابوصم  زا  عالطا  روظنمب  هناگ  هس  نانواعم  هتیمک  اروش و  تاسلج  رد  روضح  - 3

راک شدرگ  لکریبد  ] ؛[ هدـش ماجنا  جراخم  زا  یلام  شرازگ  کـی  هناـخریبد و  ياـهتیلاعف  زا  راـک  شدرگ  شرازگ  کـی  میظنت  - 4
دوـخ شرازگ  دروـم  رد  ار  رکذـلا  قوـف  ياهـسنارفنک  ءاـضعا  تارظن  هدرک و  تئارق  ناـنواعم  هتیمک  اروـش و  تاـسلج  رد  ار  دوـخ 
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.دومن دهاوخ  راسفتسا 
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هدش و هلدابم  رابخا  تیفیک  ربخ ، هلدابم  رما  نوماریپ  سیورس  ره  شرازگ  يانبم  رب  سیورس  هس  نیب  رابخا  هلدابم  شرازگ  میظنت  - 5
.سیورس ره  ياهیدنمزاین  تسرهف  ندناشوپ  نازیم 

(. دیدرگ دهاوخ  غالبا  لکریبد  هب  هدش و  میظنت  نانواعم  هتیمک  هلیسوب  ادعب  رابخا  هلدابم  شرازگ  مرف  )

اروش ود  هلصاف  رد  هکیماگنه   ) نانواعم هتیمک  تاعالطا و  هتیمک  هب  ار  رابخا  هلدابم  شرازگ  لکریبد 

.دومن دهاوخ  میلست  دنک ) یم  تاقالم 

نانواعم هتیمک  هب  هدش  ماجنا  جراخم  تسرهف  میلست  هناگ و  هس  هناخریبد  هجدوب  هب  طوبرم  تابـساحم  یلام و  قباوس  يرادهاگن  - 6
هیسالجا ره  يرازگرب  ماگنه  سیورس  هس  ياسؤر  ياروش  و 

(1) .دسرب رالد   1500 هبوصم -  باصندح  هب  دیاب  هناخریبد  هجدوب  نآ  بیوصت  يارب  .اروش 

ياـه هتیمک  هاـگیاج  لیئارـسا و  ناریا و  یپوـیتا ، هناـگ  هـس  سیورـس  ياـه  يراـکمه  بوچراـهچ  هـب  كاواـس ، رگید  شرازگ  رد 
مادکره تیلوؤسم  فیاظو و  نانواعم و  هتیمک  تینما و  تاعالطا ،

اه هتیمک  لیکشت  نامز  شرازگ  نیا  رد  .تسا  هدش  هراشا  هناگ ، هس  ياروش  سالجا  لابق  رد  اهنآ  زا 

هام شش  ره  هک  لیئارسا  ناریا و  هیکرت ، هبناج  هس  نامیپ  فالخرب  هبناج ، هس  ياروش  سالجا  و 

: تسا هدش  ینیب  شیپ  راب  کی  لاس  ره  دش ، یم  رازگرب  راب  کی 

نانواعم سنارفنک  رد  كاواس  هدنیامن  نییعت  هرابرد :

رماوا رودص  كاواس و  تسایر  راسمیت  راضحتسا  روظنم 

تحت ریز ، هحورشم  ياه  هتیمک  یپویتا ) لیئارسا -  ناریا -   ) هناگ هس  ياه ]...[  يراکمه  بوچراهچ  رد  یلبق  تابوصم  هب  هجوت  اب 
: دننک یم  تیلاعف  سیورس  هس  نارس  ياروش  رظن 

- ]...[ 1

( یپویتا لیئارسا -  ناریا -   ) هناگ هس  - 2

( هبوصم ياه  همانعطق  همانساسا و  زا  جرختسم  )

: تینما هتیمک  فلا - 

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
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.داد دهاوخ  هسلج  لیکشت  سیورس  هس  یتینما  ناسانشراک  تکرش  اب  اروش  اب  نامزمه  رابکی  لاس  ره 

: تاعالطا هتیمک  ب - 

313 ص :
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.داد دهاوخ  هسلج  لیکشت  سیورس  هس  یسررب )  ) یتاعالطا ناسانشراک  تکرش  اب  اروش و  اب  نامزمه  رابکی  لاس  ره 

: نانواعم هتیمک  پ - 

دهاوخ ریز  رارقب  هبوصم  ياه  همانعطق  هب  هجوت  اب  نآ  فئاظو  هداد و  هسلج  لیکشت  رابود  لاس  رد 

: دوب

.هناخریبد هجدوب  یسررب  - 

.كرتشم تایلمع  هجدوب  بیوصت  یسررب و  - 

.سیورس هس  زا  کیره  تاداهنشیپ  هب  هجوت  اب  فده  ياهروشک  رد  كرتشم  تایلمع  یسررب  - 

.كرتشم تایلمع  همتاخ  ای  ندرک  دودحم  هعسوت -  همادا -  - 

.سیورس هس  زا  کیره  داهنشیپ  ربانب  يروآ  عمج  ياه  فده  یسررب  - 

 - ناریا  ) هبناج هس  هدننک  گنهامه  هتیمک  یلصا  فئاظو  هکنیا  هب  هجوت  اب  الاب و  بتارم  حرش  اب 

دشاب یم  فده  ياهروشک  رد  یتایلمع  لئاسم  تهج  رد  یپویتا ) لیئارـسا -  ناریا -   ) هناگ هس  نانواعم  هتیمک  و  لیئارـسا ) هیکرت - 
.دوش لمع  بیترت  نامه  هب  ات  دنیامرف  غالباب  رما  الاب  هدش  دای  ياه  هتیمک  رد  كاواس  هدنیامن  دروم  رد  ار  یلاع  رماوا  دـنیامرف  ررقم 

نونکات هک  دناسر  یم  راضحتساب  انمض 

(1) .دنا هدرک  یم  تکرش  الاب  هحورشم  ياه  هتیمک  رد  روشک  تینما  تاعالطا و  نامزاس  نواعم  ناونعب  دضتعم  رگشلرس 

لاس 1352، هام  ریت  رد  اهنآ  هعبات  ياه  هتیمک  ناریا و  لیئارـسا و  یپویتا ، یتاعالطا  ياه  سیورـس  هناگ  هس  ياروش  سالجا  نیمود 
: تسا نینچ  هراب  نیا  رد  كاواس  شرازگ  .دش  رازگرب  نارهت  رد 

شرازگ

زکرم هیراضحا  هرابرد 

: روظنم

.رماوا رودص  كاواس و  تسایر  راسمیت  راضحتسا 

هس ياسؤر  تکرش  اب  نآ  هعبات  ياه  هتیمک  هناگ و  هس  ياروش  هیسالجا  نیمود  یلبق  بیوصت  ربانب 

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 
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ررقم تسا  یعدتسم  بیوصت  تروص  رد  .دش  دهاوخ  رازگرب  نارهت  رد   52 هام / ربت  ات 20  زا 18  یپویتا  لیئارسا و  ناریا -  سیورس 
روظنمب هک  دوش  هداد  روتـسد  شنمهب ) دمحم  ياقآ   ) دـشاب یم  رقتـسم  ابابآ  سیدآ  رد  هک  هناگ  هس  لکریبد  هب  شور  قبط  دـنیامرف 

.دیامن تمیزع  نارهتب  هدش  دای  خیرات  سأر  رد  سنارفنک  تاسلج  رد  تکرش 

(1) اهنامیپ

نیمود يرازگرب  نامز  یگنوگچ و  هرابرد  ار  دوخ  ياهداهنـشیپ  كاواـس ، تساـیر  هب  یـشرازگ  یط  كاواـس ، رد  اـه  ناـمیپ  هرادا 
: تسا هدرک  هیارا  نینچ  هعبات ، ياه  هتیمک  لیکشت  نامز  هبناج و  هس  ياروش  سالجا 

شرازگ

هناگ هس  ياروش  هرابرد 

: روظنم

.رماوا رودص  كاواس و  تسایر  راسمیت  راضحتسا 

تینما و تاعالطا -  ياه  هتیمک  یپویتا و  و  لیئارسا -  ناریا -  ياهـسیورس  ياسؤر  تکرـش  اب  هناگ  هس  ياروش  یلبق  بیوصت  ربانب 
.دش دهاوخ  رازگرب  نارهت  رد  ( 52/ هامریت یلا 16 /  10  ) هیئوژ 1973 لوا  هتفه  فرظ  نانواعم 

رد بیوصت  تروص  رد  ات  دـسر  یم  ضرع  هب  نآ  هعباـت  ياـه  هتیمک  اروش و  رد  كاواـس  یگدـنیامن  تئیه  بیکرت  خـیرات و  ًـالیذ 
: دوش لمع  بیترت  نامه  هب  يدعب  ياهسنارفنک  هدنیآ و  سنارفنک 

هامریت 52) هبنشراهچ 12 و 13  هبنش و  هس   ) هناگ هس  تینما  هتیمک  - 1

متشه لک  هرادا  ياسؤر  زا  یکی  ای  نواعم  ای  لکریدم  فلا - 

.موس لک  تارادا  ياسؤر  زا  یکی  ای  نواعم  ای  لکریدم  ب - 

ای متشه  هرادا  لکریدم  اب  هبناج  هس  تینما  هتیمک  دننام  هناگ ، هس  تینما  هتیمک  رد  كاواس  تئیه  تسایر  بیوصت  تروص  رد  پ - 
.دوب دهاوخ  ناشیا  هدنیامن 

هامریت 52) هبنشراهچ 12 و 13  هبنش و  هس   ) هناگ هس  تاعالطا  هتیمک  - 2

.متفه لک  هرادا  زا  هدنیامن  کی  فلا - 

.مود لک  هرادا  زا  هدنیامن  کی  ب - 

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
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.يرس يدنب  هقبط  اب  هرامش ، ودب ن  خروم 10/3/52 ، كاواس ، شرازگ  - . 1
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هدـنیامن يزاجح  نیـسح  ياقآ  اـب  هبناـج  هس  تاـعالطا  هتیمک  دـننام  هناـگ  هس  تاـعالطا  هتیمک  تساـیر  بیوصت  تروص  رد  پ - 
.دوب دهاوخ  متفه  هرادا  لکریدم 

هامریت 52) هبنشجنپ 14   ) هناگ هس  نانواعم  هتیمک  - 3

نییعت هبناج  هس  هدـننک  گنهامه  هتیمک  یمئاد  ءاضعا  ناونعب  اهنامیپ  لقتـسم  شخب  سیئر  متفه  هرادا  لکریدـم  یلبق  بیوصت  ربانب 
نانواعم هتیمک  دروم  رد  دنیامرف  ررقم  بیوصت  تروص  رد  دنا  هدش 

.دوش لمع  بیترت  نیمهب  زین  هناگ  هس 

هامریت 52) هبنشکی 16 و 17  هبنش و   ) هناگ هس  ياروش 

: دنشاب یم  ریز  حرشب  نآ  ءاضعا  هدش و  لیکشت  سیورس  هس  ياسؤر  حطس  رد  اروش  ًالومعم 

.نانواعم هتیمک  سیئر  فلا - 

.تینما هتیمک  سیئر  ب - 

.تاعالطا هتیمک  سیئر  پ - 

.اهنامیپ لقتسم  شخب  سیئر  ت - 

.دوش لمع  بیترت  نیمه  هب  زین  هدنیآ  هناگ  هس  ياروش  رد  دنیامرف  ررقم 

هب هجوت  اب  دوش و  هدراذـگ  لیئارـسا  یپویتا و  ياهـسیورس  راـیتخا  رد  ـالاب  هحورـشم  ياـهخیرات  دـنیامرف  ررقم  بیوصت  تروص  رد 
عفنیذ لک  تارادا  زا  الاب  تاداهنشیپ  قبط  اه  هتیمک  بیکرت 

.دنهد ماجنا  یلبق  هبوصم  ياه  همانعطق  هب  هجوت  اب  زین  ار  هطوبرم  تامادقا  ریاس  نییعت و  ار  دوخ  ناگدنیامن  هک  دوش  تساوخرد 

(1) اهنامیپ

.دوش یم  بیوصت  تشون : نینچ  شرازگ  نامه  رد  خیرات 10/3/52 ، رد  یتشاددای  یط  زین  كاواس  سیئر 

هبناج هس  نامیپ  لاور  قبط  لیئارـسا ، رد  كاواس  هدنیامن  هک  دنک  یم  اضاقت  كاواس  تسایر  زا  رگید ، يا  همان  یط  اه ، نامیپ  هرادا 
.دوش راضحا  نارهت  هب  زین  ناریا  لیئارسا و  یپویتا ، هبناج  هس  یتاعالطا  سنارفنک  رد  تکرش  تهج  لیئارسا ، هیکرت و  ناریا ،

: دسیون یم  روبزم ، داهنـشیپ  اب  تقفاوم  نمـض  خـیرات 3/4/1352 ، رد  هیـشاح ، رد  اه ، ناـمیپ  هرادا  هب  خـساپ  رد  زین  كاواـس  سیئر 
.دوش راضحا 

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
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خروم 10/3/52. كاواس ، شرازگ  تسویپ  - . 1
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شرازگ

یگدنیامن سیئر  راضحا  هرابرد 

رماوا رودص  كاواس و  تسایر  راسمیت  راضحتسا  روظنم :

تکرش تهج  لیئارسا  هیکرت و  ياهروشک  رد  كاواس  یگدنیامن  ياسؤر  هبناج  هس  ياهـسنارفنک  نایرج  رد  لومعم  شور  قبط  - 1
.دنوش یم  راضحا  سنارفنک  رد 

( یپویتا لیئارسا -  ناریا -   ) هناگ هس  يراکمه  وضع  ياهسیورس  ياه  یگدنیامن  تکرش  دروم  رد  - 2

تکرش سنارفنک  رد  ابابآ  سیدآ  رد  ار  دوخ  هدنیامن  لیئارـسا  سیورـس  هک  تشاد  راهظا  دش  راسفتـسا  لیئارـسا  سیورـس  طبار  زا 
.داد دهاوخ 

ریت یلا 20   18  ) هدنیآ هناگ  هس  سنارفنک  رد  لیئارـسا  رد  كاواس  یگدنیامن  سیئر  تکرـش  دروم  رد  ار  یلاع  رماوا  دـیئامرف  ررقم 
انمض .دوش  لمع  بیترت  نامهب  ات  دنیامرف  غالباب  رما  هام 52 )

نیع رد  هک  یپویتا  رد  كاواس  یگدـنیامن  سیئر  راضحا  دروم  رد  كاواس  تساـیر  راـسمیت  رماوا  ًـالبق  هک  دـناسر  یم  راضحتـساب 
.تسا هدش  مالعا  مکی  لک  هرادا  هب  دشاب  یم  زین  هناگ  هس  لکریبد  لاح 

(1) اهنامیپ

لیئارـسا سیورـس  داهنـشیپ  هرابرد  نامزاس  نآ  سیئر  هب  متفه  لک  هرادا  همان  كاواس ، شرازگ  رد  هجوت  لباق  تاـعوضوم  زا  یکی 
فیاظو و دوخ ، داهنـشیپ  رد  نینچمه  اه  یلیئارـسا  .تسا  هبناج  هس  ياروش  سالجا  راـنک  رد  یـسایس  روما  هتیمک  لیکـشت  رب  ینبم 

يارب هدرک و  صخـشم  رظن  دروم  روشک  سیورـس  ییاـیفارغج  ياـه  هزوـح  رد  ار  هناـگ  هس  ياـه  هتیمک  زا  کـیره  مادـقا  عوـضوم 
: دنا هدرک  فیلکت  نییعت  اه  سیورس  زا  کیره 

كاواس تسایر  راسمیت  راضحتسا  روظنم :

لیکـشت نارهت  رد  يراج  لاس  هام  ریت  لوا  همین  رد  نآ  هیـسالجا  نیمود  هک  هناگ  هس  سنارفنک  دروم  رد  لیئارـسا  سیورـس  هنیـشیپ :
قیرط زا  خیرات 17/3/1352  رد  هک  هدومن  هئارا  یتاداهنشیپ  دوش  یم 

.تسا هدیدرگ  لصاو  متفه  لک  هرادا  هب  اهنامیپ  لقتسم  شخب 

: هک تسا  هدومن  داهنشیپ  لیئارسا  سیورس 

.دوش لیکشت  یسایس  ياهسامت  يارب  يرگید  یلک و  روما  يارب  یکی  نانواعم  هتیمک  ود  - 1

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
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.تسا هدش  هیهت  ریت 1352  لوا  ياهزور  رد  شرازگ  نیا  رظن  هب  .يرس  يدنب  هقبط  اب  خیرات ، هرامش و  نودب  كاواس ، شرازگ  - . 1

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
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ياهـشبنج نمی و  قلخ  کـیتارکمد  يروهمج  دروم  رد  لیئارـسا  سیورـس  سراـف -  جـیلخ  بدـنملا و  باـب  دروم  رد  كاواـس  - 2
هیهت شرازگ  بدنملا  باب  یلاموس و  دروم  رد  یپویتا  سیورس  یتسیرورت - 

.دنیامن هئارا  و 

: هدش ماجنا  تامادقا 

فیاظو هب  هجوت  اب  دش  هداد  حیضوت  دنب 1  داهنشیپ  دروم  رد  هرکاذم و  لیئارسا  سیورس  طبار  اب 

کی طقف  هک  دوب  دهاوخ  رت  یلمع  رت و  هداس  هبناج  هس  سنارفنک  رد  هدننک  گنهامه  هتیمک  هباشم 

ياـه هـتیمک  تاداهنـشیپ  اهـشرازگ و  یـسررب  یناـمزاس -  يرادا -  لـئاسم  هـنیمز  رد  ار  دوـخ  فئاـظو  لیکـشت و  ناـنواعم  هـتیمک 
دروم رظن  نیا  .دهد  ماجنا  هناگ  هس  ياروش  هب  لاسرا  تینما و  تاعالطا و 

.دش عقاو  لیئارسا  سیورس  طبار  دیئات 

نوماریپ یلیلحت  شرازگ  دوخ  تارودقم  هب  هجوت  اب  سیورس  ره  دش  قفاوت  دنب 2  داهنشیپ  دروم  رد 

هیهت قارع ) نامع و  نیرحب -  رطق - تیوک -  هدحتم -  یبرع  تاراما  كاواس : يارب   ) فده قطانم 

رد هک  یئاهشرازگ  دروم  رد  زین  یپویتا  سیورس  رظن  لیئارسا  سیورس  هلیسو  دش  هتساوخ  دیامن و 

.ددرگ راسفتسا  دومن  دهاوخ  هئارا  تاعالطا  هتیمک 

هیهت هب  عورـش  متفه  لک  هرادا  هدـنام  یقاـب  ( 12/4/1352  ) تاعالطا هتیمک  لیکـشت  خـیرات  اـت  هک  یمک  تصرف  هب  هجوت  اـب  اـنمض 
.تسا هدومن  كاواس  فده  قطانم  ياهشرازگ 

(1) متفه لک  هرادا 

: تشون خیرات 26/3/52 ، رد  نامزاس ، نآ  سیئر  لوق  زا  همان ، نیا  هب  خساپ  رد  كاواس  تسایر  هزوح 

روما .دشاب  هنیمز  نیا  رد  دیاب  ام  ياهحرط  .میورن  رتولج  تاعالطا  هلدابم  دودح  زا  ام  دینک  یعس 

.میئامنب نام  ياه  تلود  هب  ییاه  هیصوت  میناوت  یم  یسایس  روما  رد  ام  .تسین  ام  راک  یسایس 

ار دوخ  ضارغا  دنتـشاد  یعـس  اتدمع  اه  نآ  رد  هک  دـندرک ، یم  هیارا  هراب  نیا  رد  زین  يرگید  ياه  حرط  اهداهنـشیپ و  اه  یلیئارـسا 
تیلاعف هوحن  يارب  یتسینویهـص  میژر  یتاعالطا  سیورـس  يداهنـشیپ  نتم  همجرت  كاواس ، ياه  شرازگ  زا  یکی  رد  .دننک  بیقعت 

: تسا نینچ  لیئارسا ) ناریا و  یپویتا ،  ) هبناج هس  یتاعالطا  ياه  سیورس 

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
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هناگ هس  ياهسیورس  نیب  یطابترا  متسیس  نوماریپ  لیئارسا  سیورس  زا  هلصاو  داهنشیپ  همجرت 

318 ص :

.تسا هدش  هیهت  دادرخ 1352  رد  شرازگ  نیا  .يرس  يدنب  هقبط  اب  خیرات ، هرامش و  نودب  كاواس ، شرازگ  - . 1

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 
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تاطابترا حرط  هنیمز  رد  یتاداهنـشیپ  هک  دـش  تساوخرد  لیئارـسا  سیورـس  زا  هناگ  هس  ياهـسیورس  ياسؤر  تقفاوم  يانبم  رب  - 1
.دیامن میظنت 

عوضوم نیا  ماجنا  اما  تفرگ  رارق  یسررب  دروم  هطوبرم  ياهسیورس  نیب  لقتسم  میقتسم و  یطابترا  متسیس  کی  رارقتـسا  ناکما  - 2
.دشاب یم  ددعتم  لنسرپ  و  هژیو -  تازیهجت  دایز - یلام  جراخم  مزلتسم 

هاگیاپ یپویتا و  ناریا و  رد  ام  ياه  هاگتـسیا  نیب  یلعف  تاطابترا  يانبم  رب  یطابترا  حرط  کی  هک  مینک  یم  داهنـشیپ  ام  نیارباـنب  - 3
.ددرگ یم  میدقت  ًالیذ  حرط  نیا  زا  يا  هصالخ  .دیآرد  لمع  هلحرمب  لیئارسا  رد  اه  هاگتسیا  نیا 

.تفرگ دهاوخ  ماجنا  یلبق  هدش  نییعت  تاعاس  رد  میسیب  سرم  هلیسوب  تاطابترا  فلا - 

متسیس کی  ناوت  یم  یتح  داد و  هعسوت  اهیدنمزاین  نازیم  هب  هجوت  اب  ناوت  یم  ار  تاطابترا  ب - 

.ددرگ هرباخم  اعیرس  يروف  رابخا  هلیسونیدب  ات  دومن  ریاد  هتعاس  یطابترا 24 

: دوب دهاوخ  ریز  قیرطب  هرباخم  متسیس  - 4

رایتخا رد  یـسیلگنا  ناـبزب  ار  رظن  دروم  بلاـطم  هطوبرم  سیورـس  رگید : سیورـس  ودـب  سیورـس  کـی  زا  بلاـطم  هرباـخم  فلا - 
زمر ام  تارباخم  زکرم  رد  بلاطم  نیا  .تشاذگ  دهاوخ  ام  هدنیامن 

.دش دهاوخ  هرباخم  لیئارسا  رد  ام  یتارباخم  هاگیاپ  هب  اروف  هدش و 

دهاوخ هرباخم  موس  هاگتـسیاب  زمر  تروصب  ارنآ  اروف  هدرک و  فشک  دوخ  هدافتـسا  يارب  ار  یتفایرد  مایپ  لیئارـسا  یتارباخم  هاگیاپ 
.تشاذگ دهاوخ  موس  سیورس  رایتخا  رد  هدرک و  فشک  ار  مایپ  نیا  موس  هاگتسیا  .درک 

.داد ماجنا  الاب  هحورشم  شور  اب  ناوت  یم  زین  ار  راک  نیا  سکعلاب -  یپویتا و  سیورسب  ناریا  سیورس  زا  بلاطم  لاسرا  ب - 

سنارفنک بوچراهچ  رد  هک  تاطابترا  عوضوم  طوبرم  تارکاذم  یط  داهنشیپ  دروم  یتارباخم  شور  نوماریپ  رتشیب  تاحیضوت  - 5
(1) .دیدرگ دهاوخ  هئارا  تفرگ  دهاوخ  ماجنا  هناگ  هس  نانواعم 

صاخ ياهداهنـشیپ  زین  اه  نآ  نیب  تاعالطا  هلدابم  هوحن  هناگ و  هس  یتاعالطا  ياه  سیورـس  یطابترا  متـسیس  هرابرد  اه  یلیئارـسا 
: دندوب هدرک  هیارا  ار  دوخ 

یطابترا متسیس  هرابرد  شرازگ 
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.تسا هدش  هیهت  لاس 1352  رد  ًالامتحا  شرازگ  نیا  .يرس  يدنب  هقبط  اب  خیرات ، هرامش و  نودب  كاواس ، دنس  تسویپ  - . 1

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 
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رماوا رودص  كاواس و  تسایر  راسمیت  راضحتسا  روظنم :

هب لیئارـسا  یپویتا و  ناریا ، هناـگ  هس  ياهـسیورس  نیب  یطاـبترا  متـسیس  دروـم  رد  تسا  هارمهب  زین  نآ  همجرت  هک  تسوـیپ  شرازگ 
شرازگ رد  .تسا  هدیدرگ  لصاو  لیئارسا  سیورس  زا  داهنشیپ  تروص 

لمعب سیورس  هس  نیب  طابترا  هوحن  هرابرد  یئاهیـسررب  لیئارـسا  سیورـس  هناگ  هس  ياهـسیورس  ياسؤر  تارکاذمب  فطع  تسویپ 
یتح تارباخم  هیلک  مئاد  روطب  هدومن  داهنشیپ  نآ  یط  هک  هدروآ 

ویوآ لت  رد  لیئارسا  سیورس  یتارباخم  نامزاس  قیرط  زا  یپویتا  سیورس  كاواس و  نیب  طابترا 

(. تسویپ حرط  حرشب   ) .ددرگ ماجنا 

: داهنشیپ هیرظن و 

اب فرط و  کـی  زا  دـنا  هدومرف  رداـص  یپویتا  روشک  رد  كاواـس  یگدـنیامن  رارقتـسا  موزل  نوماریپ  هژیو ، هب  هک  يرماوا  هب  فـطع 
لیئارسا سیورس  قیرط  زا  یپویتا  سیورس  اب  طابترا  هکنیاب  هجوت 

یم نآ  دایز  جراخم  یعدم  لیئارـسا  سیورـس  هچنآ  مغریلع  دنیامرف  ررقم  بیوصت  تروص  رد  دشاب  یمن  تحلـصم  ددعتم  لیالدب 
ینبم كاواس  میمصت  احیرص  نانواعم  هدنیآ  سنارفنک  رد  دشاب 

.ددرگ مالعا  رگید  سیورس  ود  تاماقم  هب  ود ) هب  ود  روطب   ) هناگ هس  ياهسیورس  نیب  لقتـسم  میقتـسم و  یطابترا  متـسیس  داجیا  رب 
(1) اهنامیپ

طابترا لاناک  زا  هدافتسا  اب  ات  دندرک  یعس  كاواس  تاماقم  دوب ، هدش  عطق  یپویتا  اب  لیئارـسا  یـسایس  طباور  هک  یهاتوک  هرود  رد 
، یپویتا یتاعالطا  سیورس  اب  داسوم  ناهنپ  یتاعالطا 

نارهت هب  هامرذآ 1352 ، خروم  هناگ ، هس  یتاـعالطا  ياروش  سـالجا  رد  تکرـش  يارب  ار  روشک  نآ  یتاـعالطا  سیورـس  ياـسؤر 
: تسا نینچ  هراب  نیا  رد  كاواس  شرازگ  .دننک  توعد 

هناگ هس  سنارفنک  هرابرد  شرازگ 

رماوا رودص  كاواس و  تسایر  راسمیت  راضحتسا  روظنم :

: تشاد راهظا  لیئارسا  سیورس  طبار  هبنشود 7/8/52 ، زور 

زا یپویتا  ناریا و  سیورـس  ود  نیب  تاعالطا  هلدابم  نونکات  لیئارـسا  یپویتا و  ناریا -  سیورـس  هس  ياسؤر  یلبق  میمـصت  رباـنب  - 1
تلعب رضاح  لاح  رد  اما  هتفرگ  یم  ماجنا  لیئارسا  سیورس  قیرط 

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 
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ناکما ابابآ  سیدآ  زا  لیئارسا  ترافس  نانکراک  راضحا  یپویتا و  لیئارسا و  نیب  یسایس  طباور  عطق 

320 ص :

.تسا هدش  هیهت  لاس 1351  رد  ًالامتحا  شرازگ  نیا  .يرس  يدنب  هقبط  اب  خیرات ، هرامش و  نودب  كاواس ، شرازگ  - . 1

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 
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یفارگلت طابترا  ابابآ  سیدآ  اب  زونه  لیئارسا  سیورس  نوچ  یلو  تسین  دوجوم  یپویتا  سیورس  يارب  كاواس  ياه  هیعالطا  لاسرا 
.دشاب یم  ریذپ  ناکما  یفارگلت  ياهمایپ  لاسرا  طقف  دراد 

هام رذآ  ات 29  زا 26  لیئارسا  یپویتا و  ناریا -  سیورس  هس  ياسؤر  تکرـش  اب  هناگ  هس  سنارفنک  تسا  رارق  یلبق  میمـصت  قبط  - 2
سیورس قیرط  زا  یپویتا  سیورس  سیئر  .دوش  رازگرب  نارهت  رد   52

هدش و لیکشت  ررقم  خیرات  رد  هناگ  هس  سنارفنک  اما  هدش  یسایس  هطبار  عطق  لیئارسا  یپویتا و  نیب  هچرگا  هک  هداد  عالطا  لیئارسا 
.درک دهاوخ  تمیزع  نارهتب  سنارفنک  نیا  رد  تکرش  يارب  یپویتا  سیورس  سیئر 

داهنشیپ هیرظن و 

هطبار عطق  یپویتا  اب  لیئارسا  نوچ  یپویتا  ناریا و  سیورس  ود  نیب  تاعالطا  هلدابم  دروم  رد  - 1

هس هدنیآ  سنارفنک  ات  سیورس  ود  نیب  تاعالطا  هلدابم  دنیامرف  ررقم  درادن  ابابآ  سیدآ  رد  يا  هدنیامن  زین  كاواس  انمـض  هدرک و 
روکذم سنارفنک  ات  دوش  فقوتم  نارهت ) هام 52  رذآ  ات 29   26  ) هناگ

.دریگب میمصت  راک  نیا  ماجنا  هوحن  دروم  رد 

دنا هدرک  زاربا  سنارفنک  نیا  رد  تکرـش  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  یپویتا  تاـماقم  تسا و  هدـنیآ  سنارفنک  نازیم  كاواـس  نوچ  - 2
سیئر هب  لیئارسا  سیورس  قیرط  زا  دنیامرف  ررقم  بیوصت  تروص  رد 

ررقم خیرات  رد  سیورس  ود  ياسؤر  زا  یئاریذپ  هدامآ  كاواس  هک  دوش  هداد  ماغیپ  یپویتا  سیورس 

.دشاب یم 

(1)( اهنامیپ  ) كاواس تسایر  راسمیت  هزوح 

.دوش یم  تقفاوم  تشون : نینچ  كاواس ، تسایر  هزوح  هب  هتسباو  اهنامیپ  هرادا  داهنشیپ  هب  خساپ  رد  كاواس  سیئر 

درک طوقس  یسالیس  هلیاه  یتنطلس  میژر  یماظن ، ياتدوک  کی  اب  رذآ 1353 ]  ] ربماسد 1974 خیرات 23  رد  هک  دوش  یم  يروآدای 
روشک کی  دوخ  یگیاسمه  رد  دوبن  لیام  هک  لیئارسا  هیئوژ 1977 ، رد  تفرگ ]...[  تسد  رد  ار  یپویتا  تموکح  یماظن  ياروش  و 

رد .ناملسم  یبرع و  تموکح  کی  ات  دشاب  راک  رـس  رب  یپویتا  رد  یتسیـسکرام  میژر  کی  هک  داد  حیجرت  دیایب ، دوجو  هب  یمالـسا 
لاغشا و ار  بدنملا  باب  رد  بلاح »  » و همطاف »  » هریزج ود  لیئارسا  هیئوژ 1977 

شترا رایتخا  رد  ملاپان  بمب  دومن و  یپویتا  ییایرد  ياهورین  دارفا  نازابرتچ و  میلعت  هب  عورش 
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(1) .داد رارق  یپویتا 

تاناکما همه  زا  هدافتسا  نمـض  اه  نآ  ساسا ، نیا  رب  .تشاد  لیئارـسا  يارب  یپویتا  یکیتلپوئژ  تیعقوم  تیمها  زا  ناشن  شالت ، نیا 
، یپویتا نوماریپ  يا  هقطنم  یناهج و  ياه  مرها  و 

.دندرک یمن  شومارف  زین  ار  كاواس  مرها  رازبا و  زا  يریگ  هرهب  هاگ  چیه 

.دندوبن هرهب  یب  ریسم  نیا  رد  زین  كاواس  ششوپ  تاناکما و  زا  هاگ  چیه  اه ، هویش  اهرازبا و  نیا  همه  اب  اه  یلیئارسا 

ياه هویش  كاواس ، سیئر  يریصن  اب  وگو  تفگ  رد  نارود ، نیا  رد  داسوم  سیئر  ریماز  لارنژ 

: دهد یم  رارق  یسررب  دروم  ار  یپویتا  هب  ذوفن  دورو و 

ود یپویتا  رد  هک  میوگب  دـیاب  .منک  یم  سح  تحاراـن  یمک  ار  مدوخ  ما  هداد  داهنـشیپ  نم  نوچ  هناـگ  هس  دروم  رد  ریمـض : لارنژ 
شترا ياهلارنژ  زا  یـضعب  دـهعیلو و  يربهر  يرگید  هجراخ و  ریزو  عاـفد -  ریزو  ریزو - تسخن  هب  طوبرم  یکی  .دراد  دوجو  رکف 

برع شوضع  هدزای  اقیرفا  تدحو  نامزاس  نمـض  رد  .تسا  برع  ياهروشک  ياهراشف  هب  ندش  میلـست  ناشفده  لوا  هورگ  .تسا 
یپویتا رد  ندـنام  يارب  یهار  هک  دـندرک  داهنـشیپ  ام  هب  .دـندومن  ام  اب  هطبار  عطق  هب  راداو  ار  یپویتا  هک  دوب  قیرط  نیا  زا  دنتـسه و 

هلفیک لول  ینب  .مکوکشم  راک  نیا  شزرا  هب  اصخش  نم  یلو  .مییامن  ادیپ 

سامت هلفیک  اب  اینک  قیرط  زا  میناوت  یم  میراد و  روضح  اینک  رد  ام  میناـمب -  اـجنآ  اـم  هک  دنتـساوخ  یم  هرتیرا  رادـنامرف  دـهعیلو و 
هتـشاذگ یـشزومآ  هرود  یپویتا  نادـنمراک  يارب  اـم  گـنج  تدـم  رد  .هلفیک  دوخ  هدـهع  هب  میراذـگ ]  ] دـیراذگ یم  یلو  میریگب 

دنتسه برغ  رادفرط  یلوصا  روط  هب  اهنآ  .میدوب 

نودب بدنملا  باب  هب  ام  نتفر  .داد  دهاوخ  ار  دوخ  هویم  جیردتب  ام  ششوک  یعس و  منک  یم  رکف 

نایم رد  یلو  تسا  مهم  ام  هزادـنا  هب  مه  یپویتا  يارب  بدـنملا  باب  میدرک  یم  رکف  دوب و  لکـشم  دـشاب  هار  رـس  ردـنب  کـی  هکنیا 
.درک ضوع  ار  دوخ  تسایس  یپویتا  ناهگان  گنج 

رب يدید  میتساوخ  یم  هک  یفده  رظن  زا  دیاش  نآ  يارجا  تروص  رد  هک  میا  هدرک  عورـش  ار  يا  همانرب  ام  كاواس : تسایر  راسمیت 
دیاش یلو  .دشابن  یجایتحا  یپویتا  هب  میشاب  هتشاد  بدنملا  باب 

دیاش دشاب و  هتـشادن  اقیرفا  كولب  فرط  هب  نتفر  يارب  يرارـصا  مه  یپویتا  تخانـش  ار  لیئارـسا  رـصم  یتقو  ونژ  سنارفنک  زا  دـعب 
.دنک ادیپ  لیئارسا  اب  یمسر  طباور  يرارقرب  يارب  هقالع 

.دندوب هدش  لکشم  راچد  اجنآ  رد  امش  یتشک  دنچ  هک  دوب  يربخ  هواک : راسمیت 
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یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 518 

http://www.ghaemiyeh.com


مه ام  یتفن  هلول  .تسام  تسد  رد  هار  نیا  ندرگ  .مینک  یم  روبع  اجنآ  زا  یماظن  تیامح  نودب  ام  تسین  حیحص  نیا  ریمـض : لارنژ 
.دنک یم  راک  دراد 

(1) .دنورب رصم  زا  دیاب  اهسور  مینک  رود  هقطنم  نیا  زا  ار  نارحب  رگا  هک  تسا  دتقعم  ایوق  رجنیسیک 

رظن دروم  ياهروشک  رد  دوخ  يا  هیـشاح  يژتارتسا  دوب ، هدرک  رارقرب  كاواس  اب  هک  يدنویپ  يراکمه و  طابترا ، قیرط  زا  لیئارـسا 
تیعقاو نیا  يایوگ  یبوخ  هب  نارود  نآ  زا  هدنام  اج  هب  تارکاذم  اهوگو و  تفگ  يواح  دانسا  .درک  یم  بیقعت  هیواز  نیا  زا  زین  ار 

كاواس هک  دنتسه 

یم رارق  يرادرب  هرهب  دروم  اه  تسینویهـص  يژتارتسا  فادـها و  دربشیپ  رد  یتسینویهـص ، میژر  تسد  تلآ  رازبا و  هباثم  هب  هراومه 
.تفرگ

نیا خیرات 14/2/1356  رد  كاواس  سیئر  يریـصن  دبـشترا  اب  لیئارـسا  یتاعالطا  سیورـس  سیئر  یفوخ  لارنژ  هبناجود  تارکاذم 
تسینویهص یسوساج  یتاعالطا و  يراذگ  هیامرس  یپویتا و  رد  لیئارسا  ذوفن  نازیم  طقف  هن  دنس  نیا  .دزاس  یم  راکـشآ  ار  تیعقاو 

روشک و نآ  رد  اه 

رد لیئارسا  عماطم  هکلب  دهد ؛ یم  ناشن  ار  نیمزرس  نآ  رد  یتسینویهـص  رظن  دروم  فادها  فلتخم و  صاخـشا  اه و  هورگ  نایم  رد 
رـصم هژیو  هب  اهروشک ، نیا  رد  كاواس  لماوع  زا  یتاعالطا  يریگ  هرهب  یگنوگچ  و  یتوبیج ، نادوس ، یلاموس ، نوچ  ییاـهروشک 

.دنک یم  وگزاب  ار  يدوعس  ناتسبرع  و 

کی ناونع  هب  كاواس  سیئر  يریصن  دبشترا  زا  لیئارـسا ، یتاعالطا  سیورـس  سیئر  هنوگچ  هک  دهد  یم  ناشن  نینچمه  دنـس  نیا 
، یتاعالطا رظن  لدابت  قیرط  زا  هدافتسا و  یتاعالطا  عبنم 

یتاعالطا هیلخت  ار  وا  عقاو  رد  ذخا و  وا  زا  یناسآ  هب  ار  يدوعس  ناتسبرع  تیوک ، قارع ، نوچ  ییاهروشک  یتظافح  یتینما و  رارـسا 
.دنک یم 

كاواس سیئر  زا  يرادرب و  هرهب  لیئارـسا  عفن  هب  هسنارف ، لثم  برغ  ياه  تلود  یخرب  نایم  رد  ناریا  یـسایس  تیعقوم  زا  هوـالع  هب 
یگدرپسرـس و دنـس ، نیا  تاجردـنم  یهاوگ  هب  يور  ره  هب  .دوش  هسنارف  قارع و  يا  هتـسه  يراکمه  زا  عنام  ناریا  اـت  دـهاوخ  یم 

داحتا و یعون  هدنناوخ ، هک  دوب  يا  هنوگ  هب  لیئارسا  یتاعالطا  سیورس  ربارب  رد  كاواس  ياسؤر  تاماقم و  یبلط  میلست 

میژر یهاشنهاش و  ناریا  نیب  یماظن  یتینما و  یسایس ، لیاسم  هزوح  رد  یکیژتارتسا  دنویپ 

ص:323

رذآ وگو 28  تفگ  نیا  خیرات  هرامش 191 ، ، 6/10/1352 كاواس ، سیئر  اب  لیئارسا  سیورس  سیئر  تارکاذم  كاواس ، دنس  - . 1
.تسا هدش  تبث   1352
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يردق هب  لیئارـسا  تاعالطا  سیورـس  سیئر  یفوخ  لارنژ  ربارب  رد  كاواس  سیئر  تاراهظا  یـضعب  .دنک  یم  هدهاشم  یتسینویهص 
تاعالطا و هاگتـسد  زا  يا  هبعـش  كاواس  لیوط  ضیرع و  هاگتـسد  دنک ، یم  روصت  بطاخم  هک  تسا  هدـنهد  ناکت  كانتـشحو و 
اب هزرابم  رب  ینبم  لیئارسا  سیورس  سیئر  ياضاقت  هب  خساپ  رد  يریصن  دبشترا  لاثم ؛ يارب  .تسا  هدوب  یتسینویهص  میژر  یسوساج 

عضوم زا  دنناوخ ، یم  مسیرورت  ار  نآ  اه  یلیئارسا  هک  يا  هدیدپ 

: دهد یم  خساپ  نینچ  یگدرپسرس 

.داد میهاوخ  ماجنا  دیهاوخب  يراک  ره 

لیئارسا سیورـس  هب  ار  اه  ینیطـسلف  هرابرد  تاعالطا  هنوگره  هک  دهد  یم  داهنـشیپ  كاواس  سیئر  هب  یفوخ  لارنژ  هک  ینامز  ای  و 
: دهد یم  خساپ  هتسب  شوگ  مشچ و  دنهد ، هیارا 

.درک میهاوخ  ار  راک  نیا 

: تسا یسررب  لمأت و  لباق  نوگانوگ  يایاوز  زا  تارکاذم  نیا  هعلاطم 

[ یپویتا هرابرد  اه  یلیئارسا  هاگدید  ]

لیئارسا سیورس  نواعم  سیئر و  اب  هبناجود  تارکاذم 

.تسا یپویتا  عاضوا  هرابرد  نم  لاوئس  نیلوا  يریصن : دبشترا 

تئیه اـب  میتـسه و  یپویتا  رد  اـم  هک  تسا  نآ  میوـگب  هراـب  نیا  رد  مناوـت  یم  نم  هچنآ  لیئارـسا :) سیورـس  سیئر   ) یفوـخ لارنژ 
نواعم یخمیک  رتکد  هتشذگ  هتفه  .میشاب  یم  سامت  رد  روشک  نآ  همکاح 

امش يارب  هراب  نیا  رد  هدرک و  هرکاذم  تاقالم و  روشک  نیا  ربهر  وتسیگنم »  » اب یپویتا  رد  نم 

.داد دهاوخ  حیضوت 

يوب احیرـص  ادـتبا  .مدرک  هرکاذـم  تعاـس  ود  تدـمب  وتـسیگنم  اـب  نم  هتـشذگ  هتفه  لیئارـسا :) سیورـس  نواـعم   ) یخمیک رتـکد 
تهج رد  ام  دیتسه و  مسینومک  هاگودرا  وزج  امش  هک  مدومن  يروآدای 

تفگ وا  .منک  یم  لقن  انیع  ار  وتـسیگنم  تاراهظا  منک  نایب  یپویتا  هرابرد  ار  دوخ  دـیاقع  هکنآ  زا  لبق  نم  .میراد  رارق  امـش  لـباقم 
نیرتریقف تروصب  یپویتا  زین  اقیرفا  درادناتـسا  اب  یتح  هک  دوب  هدـمآ  شیپ  يراوشد  طیارـش  دوب و  يرابجا  رما  کی  یپویتا  بالقنا 

يا هدع  ابابآ » سیدآ   » رد هکیلاحرد  دـندوب  هدرم  یطحق  زا  رفن  رازهدـصکی  اهنت  لاس  ود  تدـم  رد  دوب و  هدـمآرد  یئاقیرفا  روشک 
هظحل ره 
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تشادن یشوخ  هنایم  ناتسا  نآ  مدرم  اب  روطارپما  نوچ  ولام »  » ناتسا رد  لثملا  یف  دندش  یم  رت  ینغ 

دمآ شیپ  یطحق  یلاسکشخ  تلعب  هک  یعقوم  دوب و  هتفرگن  تروص  ینارمع  تامادقا  هنوگچیه 
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درکن یکمک  هنوگچیه  يزکرم  تلود  دندرپس و  ناج  یگنسرگ  زا  رفن  رازه  اههد  ناتسا  نیا  رد  اهنت 

بالقنا ام  یتقو  .میدرک  بالقنا  ام  هک  دوب  لیلد  نیا  هب  دمآ و  دوجوب  بالقنا  هنیمز  هک  دوب  نیا 

راودیما میتشاذگ و  یم  مارتحا  روشک  نآ  هب  میتسناد و  یم  نامدوخ  مود  نطو  ار  اکیرما  میدرک 

ات میدرک  هحلـسا  تساوخرد  اکیرما  زا  ام  بالقنا  زا  دـعب  ظاحل  نیمه  هب  دـننک و  كرد  ار  اـم  بـالقنا  تلع  اـهیئاکیرما  هک  میدوب 
دیدـج تموکح  هجیتن  رد  درک و  در  ار  ام  تساوخرد  اکیرما  یلو  .میزاس  یلاموس  شترا  حطـس  مه  یئاراـک  رظن  زا  ار  دوخ  شترا 

یلبق ياهکمک  هک  دومن  كرد  یپویتا 

میدیمهف اجیردت  ام  .تسا  هدوب  روطارپما  صخش  هب  هکلب  هدوبن  یپویتا  روشک  هب  یپویتا  هب  اکیرما 

هحلـسا ام  نانمـشد  هب  ینعی  بلط  هیزجت  ياهـشبنج  ریاس  هرتیرا و  شخبیدازآ  شبنج  هب  دهدب  هحلـسا  امب  هکنآ  ياج  هب  اکیرما  هک 
.تسج يرود  ام  زا  هک  دوب  اکیرما  نیا  میدش  رود  اکیرما  زا  هک  میدوبن  ام  تقیقح  رد  .دهد  یم 

میربب و الاب  ار  مدرم  یگدنز  حطس  ات  تفرگ  میهاوخ  کمک  یعجرم  ره  زا  ام  نیاربانب  تسا و  یپویتا  تیمامت  ظفح  ام  لکشم  ًالعف 
.دوش هدرب  راکب  یتسیلایسوس  شور  هک  تسا  نیا  رب  میمصت  اذل 

یپویتا لکـشم  لح  هار  نیرتهب  نیا  ام  رظن  هب  درادن و  یطابترا  روشک  نآ  يژولوئدـیا  يوروش و  مزیلایـسوس  اب  مزیلایـسوس  نیا  هتبلا 
اذـل تشاد و  دـهاوخنرب  یلاموس  رد  دوخ  ياههاگیاپ  زا  تسد  يوروش  .تسا  هدوبن  دایز  نادـنچ  یپویتا  هب  يوروش  کـمک  .تسا 

دنک یمن  کمک  یپویتا  هب  نازیم  نآب 

کمک اهنت  .تسا  هرتیرا  شخبیدازآ  شبنج  تیلاعف  زا  يریگولج  هلئـسم  نیرتمهم  اـم  يارب  .دـیآ  دوجوب  یلاـموس  يارب  يرطخ  هک 
یکیتکات هبنج  زین  مادقا  نیا  هتبلا  .دنا  هتـشادزاب  یپویتا  هب  هلمح  زا  ار  یلاموس  هک  تسا  نآ  دـنا  هدرک  یپویتا  هب  اهـسور  هک  یگرزب 

دروم رد  یپویتا  تلود  سیئر  .دـش  دـنهاوخ  گنج  دراو  رگیدـکی  اب  یلاـموس  یپویتا و  يزور  هک  مدـقتعم  وتـسیگنم )  ) نم دراد و 
طباور

يوروش اب  ام  یتسود  مینک و  ظفح  لیئارسا  اب  ار  دوخ  یتسود  میلیام  هک  تشاد  راهظا  لیئارسا  اب 

.درادن لیئارسا  اب  ام  یتسود  اب  یتریاغم 

.منک یم  ضرع  ار  دوخ  رظن  نونکا  مدرک  لقن  امش  يارب  ار  یپویتا  تلود  سیئر  وتسیگنم  نانخس  اجنیا  ات 

.دنک ظفح  ار  یپویتا  یضرا  تیمامت  دهاوخ  یم  وا  .دناد  یمن  يزیچ  مسیسکرام  يژولوئدیا  زا  تسا و  تسیلانویسان  کی  وتسیگنم 
تسیسکرام و يا  هدع  یپویتا  همکاح  تئیه  لخاد  رد  هتبلا 

ناونعب هک  یجراخ  روما  سیئر  (BARHANO BAYA  ) ایابوناهراب ًالثم  دراد  دوجو  تسینومک 
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هک دـنراد  ذوفن  یناسک  یپویتا  همکاح  تئیه  لخاد  رد  هوالعب  .تسا  يا  هفرح  تسیـسکرام  کی  دـنک  یم  راک  هجراـخ  روما  ریزو 
اهسور يوسب  یپویتا  هک  تسا  یعیبط  رما  کی  نیا  اذل  دنیامن و  یم  يوریپ  مسیسکرام  مسر  هار  زا  دنتـسه و  يوروش  هدرکلیـصحت 

زا هکنآ  هصاخ  دوش  هدیشک 

ظفح ار  وا  تسناوت  یم  برغ  رگا  تسین و  تسینومک  یپویتا  تموکح  سیئر  هک  مدـقتعم  نم  .تسا  هدرکن  تفایرد  يزیچ  اکیرما 
.دش یمن  کیدزن  اهسور  هب  هاگچیه  دنک 

؟ ریخ ای  تسا  تسینومک  یپویتا  تینما  نامزاس  سیئر  انمازوتآ »  » ایآ يریصن : دبشترا 

داد دهاوخن  تسد  زا  یلاموس  رد  ار  دوخ  ياههاگیاپ  يوروش  هک  تسا  دقتعم  هدوب و  برغ  رادفرط  دص  رد  دـص  وا  یخمیک : رتکد 
باختنا ار  یکی  یپویتا  یلاموس و  نایم  اهسور  دشاب  رارق  رگا  و 

يدوعس ناتسبرع  هک  درک  روصت  ناوت  یمن  هوالعب  .درک  دنهاوخ  باختنا  ار  یلاموس  املسم  دننک 

.دنک رود  یلاموس  زا  ار  اهسور  دناوتب 

یلاموس ینارمع  تامادقا  يارب  رابتعا  تروصب  داد و  دنهاوخن  یلاموس  هب  دقن  لوپ  هک  دنا  هتشاد  راهظا  اه  يدوعس  يریصن : دبشترا 
.درک دنهاوخ  کمک 

.میرادن هراب  نیا  رد  یعالطا  ام  یخمیک : رتکد 

.تسا برغ  رادـفرط  رفن  دـنچ  تسینومک و  دـنچ  تسیلایـسوس -  کی  زا  بکرم  یپویتا  همکاـح  تئیه  نیارباـنب  يریـصن : دبـشترا 
؟ دننک یم  راک  رگیدکی  اب  دارفا  نیا  روطچ 

.تسا یتحلصم  جاودزا  کی  نیا  یخمیک : رتکد 

؟ دنتسه برغ  رادفرط  یتلود  مهم  رصانع  زا  کیمادک  يریصن : دبشترا 

.دنروآ تسدب  یفاک  رابخا  دنناوتب  هک  دنتسین  دایز  اجنآ  رد  ام  لماوع  اریز  تسا  لکشم  لاوئس  نیا  باوج  یخمیک : رتکد 

؟ دوب دهاوخ  وحن  هچ  هب  یپویتا  هدنیآ  امش  رظنب  يریصن : دبشترا 

فلاخم دارفا  اب  هتبلا  میرادـن  دایز  ناـنیمطا  دوخ  تارظن  دروم  رد  اـم  .مهدـب  ار  لاوئـس  نیا  باوج  نم  دـیهدب  هزاـجا  یفوخ : لارنژ 
ظفح لاح  هتشذگ و  رد  یلصا  لکشم  .یپویتا  دوخ  رد  مه  لیئارسا و  رد  مه  میا  هدرک  تبحـص  دایز  یپویتا  هرابرد  یلاموس  تلود 

زا هتـشذگ  .تسا  لکـشم  درادـن  دوجو  شمارآ  لخاد  رد  هک  یلاح  رد  یجراـخ  نمـشد  اـب  گـنج  .تسا  یپویتا  یـضرا  تیماـمت 
زا هک  دنتسه  نابلط  تنطلس  هورگ  نیا  دراد و  دوجو  یپویتا  رد  زین  یموس  هورگ  تسار  پچ و  ياههورگ 
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: دراد دوجو  رطخ  عبنم  هس  یپویتا  رد  .دنک  یم 

.یطارفا ياه  یپچ  تسد  تیلاعف  رطخ  ابابآ  سیدآ  لخاد  رد  - 1

.دوش یم  یشان  اهناتسا  زا  مود  رطخ  - 2

.دننک یم  دیدهت  ار  یپویتا  حانج  ود  زا  هک  تسا  یلاموس  نادوس و  بناج  زا  موس  رطخ  - 3

.تسا هدرک  ریجا  یماظن  هبش  يورین  ناونعب  ار  رفن  رازه  تسیود  دودح  رد  تارطخ  اب  هلباقم  يارب  تلود 

.دنا هدمآ  یپویتا  هب  دارفا  نیمه  شزومآ  يارب  زین  اهیئابوک  يریصن : دبشترا 

رد روشک  نیا  میهاوخ  یمن  اـم  تسا و  هدوب  رمحا  ياـیرد  رد  یتـسود  ردـنب  یپویتا  لیئارـسا  يارب  .منک  یم  قیدـصت  یفوخ : لارنژ 
رطخ کی  هرتیرا »  » روشک کی  داـجیا  اـم  يارب  .تسا  هاـگهانپ  هلزنمب  اـم  ياـهیتشک  يارب  روشک  نیا  اریز  دریگ  رارق  یلکـشم  عضو 

.دش دهاوخ  بوسحم  برع  ناهج  زا  یتمسق  هرتیرا  تروص  نآ  رد  اریز  تسا 

؟ تسیچ یپویتا  هیلع  یلاموس  یضرا  ياعدا  يریصن : دبشترا 

دوش یم  هظحالم  مینک  هاگن  هشقن  هب  رگا  .تسا  (OGADEN « ) نداگوا  » ناتسا زا  یتمسق  هب  طوبرم  یلاموس  ياعدا  یفوخ : لارنژ 
يا همـصاخم  زورب  تروص  رد  هک  دـسرت  یم  هشیمه  یلاـموس  تسا و  هدرک  میـسقت  تمـسق  ود  هب  اـبیرقت  ار  یلاـموس  نداـگوا  هک 

.دوش عطق  رگیدکی  اب  یلاموس  تمسق  ود  نیب  طابترا 

؟ دش هداد  یپویتا  هب  مود  گنج  زا  دعب  نداگوا  يریصن : دبشترا 

.تسا حیحص  یفوخ : لارنژ 

يزرم ًالوصا  شیپ  لاس  دون  دودح  ات  هتبلا  دوب و  ایلاتیا  هب  قلعتم  ًالبق  تمسق  نیا  يریصن : دبشترا 

.تشادن دوجو  اقیرفا  رد 

امـسر یلو  دریگ  یم  تروص  نداگوا  ناتـسا  هیلع  یلاموس  لـخاد  زا  یماـظن  میقتـسمریغ  ياـهتیلاعف  رـضاح  لاـح  رد  یفوخ : لارنژ 
.درادن دوجو  یگنج 

؟ تسا حیحص  ایآ  دننک  یم  یگدنز  یتوبیج  رد  رگید  یمین  یلاموس و  رد  نانآ  زا  یمین  هک  دنراد  دوجو  يریاشع  يریصن : دبشترا 

.دننک یم  چوک  فلع  بآ و  لابندب  هشیمه  دارفا  نیا  تسا و  حیحص  هلب  یفوخ : لارنژ 
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[ یتوبیج ]

.دیهدب یتاحیضوت  یتوبیج  هرابرد  متساوخ  یم  يریصن : دبشترا 

رارق .درک  دنهاوخ  كرت  ار  هیحان  نیا  اهیوسنارف  هک  میتسه  نئمطم  ام  .دراد  دوجو  یتوبیج  هرابرد  هلئسم  نویلیم  کی  یفوخ : لارنژ 
اهرافآ هک  میراد  یتاعالطا  ام  دوش  تاباختنا  یتوبیج  رد  تسا 

.دش دهاوخ  قحلم  یلاموس  هب  یتوبیج  تروص  نآ  رد  دوب و  دنهاوخ  هدـنزاب  اریز  درک  دـنهاوخن  لوبق  ار  تاباختنا  نیا  (AFARS)
یتوبیج هب  هداد و  یماظن  شزومآ  ار  اهرافآ  یپویتا  تلود 

یتوبیج رد  هک  دنا  هدروآ  موجه  یبرغ  ياهروشک  رـضاح  لاح  رد  .دـنک  هدافتـسا  اهنآ  دوجو  زا  موزل  تروص  رد  ات  تسا  هداتـسرف 
یلیخ هلئـسم  زین  ناریا  يارب  .تسا  یمهم  هلئـسم  یتوبیج  هک  منک  يروآدای  متـساوخ  یم  یفوخ ) لارنژ   ) نم دـننک  زاـب  هناـخترافس 

یـسایس یگدـنیامن  یتوبیج  رد  هک  تسا  مزال  ناریا  يارب  اـم  رظنب  دـیتسه  فقاو  عوضوم  نیاـب  امـش  دوخ  هتبلا  تسا  تیمها  زئاـح 
.دشاب هتشاد 

.دوش یپویتا  ای  یلاموس  همیمض  یتوبیج  دور  یم  لامتحا  يریصن : دبشترا 

یلقتسم تموکح  دوش و  لیکشت  یتوبیج  رد  یلقتسم  شترا  اهیوسنارف  جورخ  زا  دعب  تسا  نکمم  .متسین  نئمطم  نم  یفوخ : لارنژ 
عالطا امـشب  ًالبق  .داد  میهاوخ  ار  تاعالطا  نیا  زین  امـشب  میا و  هدرک  یتوبیج  زا  تاـعالطا  يروآ  عمج  هب  عورـش  اـم  .دروآ  دوجوب 

نوچ میا و  هتشاد  یلاموس  لخاد  ینیمزریز  ياههورگ  اب  یمیقتسم  ياهسامت  اریخا  .میتسه  سامت  رد  اهیلاموس  اب  ام  هک  میدوب  هداد 

متـساوخ یم  مینک و  رارقرب  طابترا  اههورگ  نیا  امـش و  نایم  دیـشاب  لیام  هک  یتروص  رد  میرـضاح  تسا  امـش  هجوت  دروم  رما  نیا 
تسدب یلاموس  لخاد  زا  ار  مزال  تاعالطا  دارفا  نیا  اب  سامت  اب  دیناوت  یم  امش  .دوش  جرخ  یلوپ  هار  نیا  رد  تسین  مزال  هک  میوگب 

.دیروآ

.دوش رارقرب  سامت  نیا  لیئارسا  دوخ  رد  لوا  تسا  رتهب  دش و  دهاوخ  ماجنا  امش  قیرط  زا  لاحره  هب  ام  طابترا  يریصن : دبشترا 

.دیئامن میظنت  ناتدوخ  تحلصم  رظن و  هب  ار  راک  هلابند  داد  میهاوخ  ماجنا  امش  يارب  ار  راک  نیا  ام  یفوخ : لارنژ 

؟ دنتسه برغ  رادفرط  ینیمزریز  ياههورگ  نیا  ایآ  يریصن : دبشترا 

.دنتسه برغ  رادفرط  دارفا  نیا  .هلب  یفوخ : لارنژ 

؟ دوب دهاوخ  هنوگچ  سامت  نیلوا  يریصن : دبشترا 
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.میئامن مهارف  ار  طابترا  نیا  لیئارسا  ای  نارهت و  ای  اپورا - رد  میناوت  یم  ام  یفوخ : لارنژ 

؟ دنتسه یناسک  هچ  نآ  ياضعا  تسا و  رفن  دنچ  هورگ  نیا  تیعمج  .تسا  رتهب  لیئارسا  رد  يریصن : دبشترا 

يا هماـنعطق  هداد و  لیکـشت  یپویتا  رد  يا  هرگنک  هتـشذگ  هیروف  رد  .تسا  یفلتخم  تاجتـسد  زا  لکـشتم  هورگ  نیا  یفوخ : لارنژ 
لیکشت شترا  لغاش  نارسفا  قباس و  يارفس  قباس -  ءارزو  زا  هورگ  نیا  يربهر  رداک  .دنتفرگ  يراکمه  هب  میمصت  دندرک و  رشتنم 

لخاد رد  یناهنپ  ياه  هزوح  ددرگ و  یم 

نیا .دنراد  اههورگ  مامت  نایم  رد  يرایسب  ناتـسود  اهنآ  .دش  دهاوخ  تیامح  اهنآ  زا  هک  دنتـسه  نئمطم  دنا و  هدروآ  دوجوب  شترا 
رارق يرادرب  هرهب  دروم  هداد و  هعسوت  ار  اهنآ  ناوت  یم  اما  دنرادن  بالقنا  يارب  یگدامآ  تسا و  کچوک  زونه  شترا  رد  اه  هزوح 

سنارفنک نایرج  رد   ) .داد

کی ناونعب  ار  رمحا  رحب  هک  دنتسه  ممصم  نادوس  رـصم و  يدوعـس -  ناتـسبرع  هک  دوب  دقتعم  لیئارـسا  سیورـس  سیئر  هبناج  هس 
نینچ ققحت  اب  ناتـسبرع  تفلاخم  رب  ینبم  يدوعـس  ناتـسبرع  عبانم  زا  هک  یتاعالطا  هب  هجوت  اب  راثن  ناج  .دـننک  مالعا  یبرع  يایرد 

رکذ نودب  مدوب  هدرک  تفایرد  یحرط 

(. تسین قفاوم  حرط  نیا  اب  ناتسبرع  هک  متشاد  راهظا  عبنم 

کلذـعم متـشاد  هدـیقع  فالتخا  يدوعـس  ناتـسبرع  شقن  رمحا و  یبرع  رحب  هب  طوبرم  بلطم  هراـبرد  امـش  اـب  نم  هک  يدوجو  اـب 
.دیراد نانیمطا  حرط  نیا  اب  يدوعس  ناتسبرع  تفلاخم  زا  راسمیت  ایآ  هک  منادب  ملیام  مدرکن و  حرطم  ینلع  هسلج  رد  ار  عوضوم 

مینک یم  رکف  ام  .تسا  هدوب  هیداحتا  نیا  یلصا  هتسه  نادوس  ارهاظ  هدش  مولعم  هک  يروطب  .متسه  نئمطم  نم  هلب  يریـصن : دبـشترا 
عالطا يدوعـس  ناتـسبرع  دـش  لیکـشت  هیداحتا  هسلج  یتقو  .تسا  هدرک  راذـگاو  نادوس  هب  ار  شقن  نیا  ياـفیا  رـصم  هدرپ  ریز  هک 

دنتساوخ یم  هلیسو  نیا  هب  دشاب و  هرهاق  ای  ضایر و  رد  نآ  يدعب  سنارفنک  هیداحتا  نیا  لیکشت  زا  سپ  هک  دوب  نآ  فده  تشادن 
زا ار  دوخ  لیامت  مدع  احیرـص  درک و  ضارتعا  يدوعـس  ناتـسبرع  ادـتبا  نامه  زا  یلو  .دـننک  هیداحتا  نیا  دراو  ار  يدوعـس  رـصم و 

ناتسبرع زا  عالطا  ضحم  هب  ام  .تشاد  مالعا  هسلج  نیا  رد  تکرش 

ناتسبرع عالطا  نودب  اهینادوس  مادقا  هک  دندرک  دیئات  اهنآ  میتساوخ  حیضوت  هراب  نیا  رد  يدوعس 

ام و نایم  يدیدج  لکـشم  نوچ  دـشاب  یبرع  يایرد  کی  دـناوت  یمن  رمحا  يایرد  هک  دـندرک  هفاضا  تسا و  هتفرگ  ماجنا  يدوعس 
يوروش ياهیتشک  هک  تسا  یللملا  نیب  هارهاش  کی  رمحا  رحب  تسا و  رمحا  رحب  لخاد  رد  لیئارـسا  .دروآ  دهاوخ  دوجوب  لیئارـسا 

دمآ تفر و  لوغشم  نآ  رد  زین 
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فلاخم اهنآ  هک  تخاس  نشور  يدوعس  حیرص  باوج  نیا  .دروآ  دهاوخ  دوجوب  اهیوروش  ام و  نایم  زین  یلکـشم  رما  نیا  دنتـسه و 
یفتنم نونکا  هلئسم  نیا  لاحرهب  .تسا  هتخادنا  ولج  هیداحتا  نیا  لیکشت  يارب  ار  نادوس  رصم  منک  یم  رکف  نم  دنتـسه و  حرط  نیا 

.تسا هدش 

نیا لیکـشت  تلع  زا  یتقو  اهیدوعـس  .میا  هدروآ  تسدـب  يدوعـس  یتینما  تاماقم  تلود و  اب  میقتـسم  سامت  اب  ار  تاعالطا  نیا  اـم 
دنتـسین و يزهجم  یئایرد  يورین  ياراد  بارعا  رـضاح  لاح  رد  منک  یم  رکف  اصخـش  نم  .دـندش  تحاران  اعقاو  دـندش  علطم  هسلج 

رمحا رحب  رد  دنناوت  یمن 

یبرع روشک  دنچ  هتساوخ  هب  تسا و  یتراجت  هارهاش  کی  رمحا  رحب  .دنهد  ناشن  دوخ  زا  یتدایس 

.تسین هتسب  يایرد  کی  رمحا  رحب  هکنآ  هصاخ  درک  داجیا  نآ  رد  یتارییغت  ناوت  یمن 

[ يدوعس ناتسبرع  ]

؟ دنتسین لیئارسا  ناریا و  هیلع  يدیدهت  ایآ  .دینک  یم  یبایزرا  هنوگچ  ار  اهیدوعس  یفوخ : لارنژ 

يدوعـس تورث  بارعا و  رقف  هناتخبدب  .دشاب  هتـشاد  تسد  رد  ار  بارعا  هیقب  يربهر  دهاوخ  یم  یبرع  روشک  ره  يریـصن : دبـشترا 
ءارما و نایم  لغاشم  مامت  .تسین  شخبتیاضر  چـیه  يدوعـس  ناتـسبرع  یلخاد  عضو  .تسا  هدـش  يدوعـس  زا  بارعا  تیعبت  بجوم 

بیترت نیا  هب  دوش و  یمن  ءارجا  ناگدازهاش  ءارما و  تکرش  نودب  ینامتخاس  یتراجت و  ياهراک  .تسا  هدش  میسقت  ناگدازهاش 

یلو دنا  هدیرخ  یگنج  وان  دنچ  اهیدوعس  اریخا  .دشاب  هتشاد  ینشور  هدنیآ  دناوت  یمن  يدوعس 

.دراد هدرکلیصحت  لنسرپ  هب  زاین  یتشک  زا  هدافتسا  .دنرادن  رایتخا  رد  دنک  هدافتسا  اهیتشک  نیا  زا  دناوتب  هک  ار  یلنسرپ 

.تسا هتشذگ  زا  شیب  یلیخ  برع  ناهج  رد  يدوعس  شقن  اما  یفوخ : لارنژ 

.تسا روشک  نآ  یبهذم  ههجو  لوپ و  تلعب  يریصن : دبشترا 

رهش کی  كوبت »  » رد تالیا  یکیدزن  رد  اهنآ  .دریگب  رظن  رد  ار  يدح  دیاب  يدوعـس  ناتـسبرع  یماظن  هعـسوت  رظن  زا  یفوخ : لارنژ 
ام رظنب  .دـننک  یم  یماـظن  کـمک  مه  یبرع  ياـهروشکب  دـنا و  هدرک  ریاد  ینیمز  یئاوه و  ياـههاگیاپ  دـننک و  یم  داـجیا  یماـظن 

.تسا لیئارسا  هیلع  يدج  دیدهت  تالیا  کیدزن  يدوعس  تازیهجت  اوق و  زکرمت 

يودب رـصانع  زا  روشک  نآ  شترا  زا  یمین  .دننک  ظفح  ار  دوخ  یئارحـص  روشک  ياهزرم  دنهاوخ  یم  اهیدوعـس  يریـصن : دبـشترا 
.دـشاب یم  ناگدازهاش  ءارما و  زا  هورگ  ود  عباـت  يدوعـس  شترا  بیترت  نیا  هب  .تسا  مظنم  شترا  کـی  رگید  مین  هدـش و  لیکـشت 

انیع یماظن  لئاسو  همه  هک  تسنیا  عوضوم 
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.دنرادن یگنج  شزرا  ًالوصا  دنتسین و  نآ  زا  يرادرب  هرهب  هب  رداق  هکیلاح  رد  .تسا  هدش  هداد  زین  اهیودب  هب 

.تسین قداص  لیئارسا  دروم  رد  عضو  نیا  یلو  درادن  یکاب  يدوعس  زا  ناریا  یفوخ : لارنژ 

.دنا هتفرگ  رارق  ام  فلاخم  تهج  رد  تسرد  اهیدوعس  ساسح  عقوم  رد  .میرادن  اهیدوعس  زا  یشوخ  لد  ام  يریصن : دبشترا 

ام يارب  اریز  میهد  شیازفا  همادا و  يدوعـس  ناتـسبرع  زا  تاـعالطا  يروآ  عمج  رد  ار  دوـخ  ياـهیراکمه  مراودـیما  یفوـخ : لارنژ 
.تسا هدش  مهم  یلیخ  عوضوم 

نیا زا  اـت  ود  میناوت  یمن  هک  میوش  یم  هجوتم  میریگ  یم  ساـمت  هک  یبرع  لود  زا  کـیره  اـب  اـم  .درادـن  یعناـم  يریـصن : دبـشترا 
.میا هدرک  تبحـص  اهیتیوک  اب  هتـشذگ  رد  ام  .دـنک  زواجت  دـهاوخ  یم  قارع  .قارع  تیوک و  ًالثم  مینک  ماگمه  مه  اـب  ار  اـهروشک 

.تسین هلصاف  رتشیب  هقیقد  جنپ  هاگدورف  ات  زرم  زا  دروخ  یم  امش  درد  هچ  هب  اههاگدورف  نیا  متفگ  اهنآ  هب  دنا  هتخاس  هاگدورف  دنچ 
ادیپ عالطا  یتقو 

دوخ كاخ  زا  عافد  يارب  نیرحب  ای  يدوعـس  رد  یئاههاگدورف  میتفگ  .دنا  هتفر  نیب  زا  نیمز  يور  ناتیاهامیپاوه  همه  هک  دـینک  یم 
.دینزن ار  يدوعس  ناتسبرع  فرح  دنتفگ  دندش و  تحاران  .دنشاب  هتشاد  دیاب 

؟ ارچ یفوخ : لارنژ 

.دنمهف یمن  ار  رگیدمه  ًالوصا  بارعا  يریصن : دبشترا 

[ قارع تیوک و  ]

؟ دنک يرادیرخ  هحلسا  يوروش  زا  دهاوخ  یم  تیوک  ارچ  یفوخ : لارنژ 

همه زا  شیب  تیوـک  رد  يوروـش  ترافـس  ياـضعا  دادـعت  رـضاح  لاـح  رد  .تسا  هدـشن  یلمع  زوـنه  حرط  نـیا  يریـصن : دبـشترا 
دادـعت اب  ار  تیوک  رد  يوروش  ترافـس  لنـسرپ  دادـعت  دـنهاوخب  اهیوروش  زا  هک  میا  هتفگ  اـه  یتیوک  هب  اـم  .تسا  اـه  هناـخترافس 
لباـقم رد  اـه  یتـیوک  راـب  نیلوا  يارب  .تفر  تیوک  هب  قارع  زا  اریخا  یتـئیه  .دـنیامن  نزاوتم  يوروـش  رد  تیوـک  ترافـس  ءاـضعا 

راتـساوخ دندرک و  مالعا  لئاسم  همه  رب  مدقم  ار  يزرم  هلئـسم  لح  تارکاذم  لحارم  مامت  رد  دندرک و  یگداتـسیا  تخـس  اهیقارع 
.تسا هدش  ءاضما  دیعس  يرون  نامز  رد  قارع  تیوک و  نایم  هک  دندش  يا  همان  هلواقم  يارجا 

زا امش  .دنا  هدش  (SIRIS  ) هناخراک زا  یمتا  روتکار  راتساوخ  هسنارف  زا  اهیقارع  یفوخ : لارنژ 
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زا دـعب  منک  یم  رکف  نم  .تسا  هدـش  ءاـضما  اریخا  دادرارق  نیا  هـکنیا  وـگ  دـنهدن  لـیوحت  ار  تازیهجت  نـیا  هـک  دـیهاوخب  هـسنارف 
نیرتکانرطخ رظن  نیا  زا  قارع  دراد  هجوت  لباق  یمتا  تیلباق  هک  ناتسکاپ 

.تسا اهروشک 

.دراد ربرد  ینیگنس  هنیزه  حرط  نیا  يارجا  يریصن : دبشترا 

روشک و ود  ره  هدنیآ  يارب  هلئـسم  نیا  هدـش و  ءاضما  دادرارق  نیا  هسنارفب  اهیئاکیرما  راشف  مغریلع  .منک  یم  قیدـصت  یفوخ : لارنژ 
.تسا كانرطخ  لیئارسا 

درک دـنهاوخ  مادـقا  نآ  هیهت  رد  یئاـناوت  ضحم  هب  هتفرگ و  رارق  اـهروشک  همه  هجوـت  دروـم  یمتا  تردـق  هـیهت  يریـصن : دبـشترا 
یمتا روتکار  ناملآ  هک  تسا  هتفگ  اتحارص  ناملآ  مظعاردص  هکنیاامک 

.تسا هدش  یللملا  نیب  تراجت  دراو  رما  نیا  هنافسأتم  .دش  دهاوخ  هتخورف  روشک  نآ  هب  دشاب  نآ  دیرخ  هب  لیام  روشک  ره  دراد و 

یتایلمع و يراـکمه  هراـب  نیا  رد  ینف  تاـعالطا  هلداـبم  دروم  رد  صوصخب  قارع  یمتا  دـیدهت  دروم  رد  ملیاـم  نم  یفوخ : لارنژ 
.مینک شالت  تاعالطا  يروآ  عمج  يارب  میهد و  ماجنا  یتاعالطا 

.درادن یعنام  يریصن : دبشترا 

[ مسیرورت ]

ام دـیهد  لیکـشت  نارهت  رد  مسیرورت  دروم  رد  يرانیمـس  امـش  رگا  .دـیدوب  هتفگ  یبلطم  مسیرورت  اب  هزرابم  دروم  رد  یفوخ : لارنژ 
تکرش رانیمس  نیا  رد  هک  میتسرف  یم  ناریا  هب  ار  دوخ  دارفا 

.دننک

هلاس همه  هدمآ و  دوجوب  یتسیرورت  شزومآ  زکرم  دنچ  رضاح  لاح  رد  اریز  داد  میهاوخ  ماجنا  دیهاوخب  يراک  ره  يریصن : دبشترا 
مازعا فلتخم  ياهروشک  هب  هدش و  تیبرت  تسیرورت  يا  هدع 

ره ام  .دروآ  دوجوب  ار  یتیعقوم  هچ  هدنیآ  لاس  دنچ  رد  تسین  مولعم  عضو  نیا  همادا  .دنوش  یم 

یتسیرورت شزومآ  اهیقارع  هاگودرا  رد  هک  یناریا  کی  اب  نونکا  ام  .میا  هدرک  راک  مک  مه  زاب  مینک  ارجا  مسیرورت  هیلع  يا  هماـنرب 
تاعالطا هدمآ و  ناریا  هب  هک  مینک  یم  هدامآ  ار  وا  هتفرگ و  سامت  هدید 

ندرا زرم  کیدزن  قارع  رد  یهاگودرا  لحم  نیا  .میدرکن  ادـیپ  هشقن  يور  ام  هک  هدرب  مان  یلحم  زا  عبنم  نیا  .دـهدب  اـم  هب  ار  دوخ 
شزومآ ههام  فلتخم 3-6 و 9  ياه  هرود  هاگودرا  نیا  رد  .تسا  هدـش  هتخاس  قارع  یماـظن  تاسیـسأت  راوج  رد  ًـالامتحا  تسا و 
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هـس هرود  رد  .دـننیب  یم  شزومآ  كرت  درک و  چولب -  برع -  ینیطـسلف -  یناریا -  ینپاژ -  فـلتخم  ياـهتیلم  زا  دوـش و  یم  هداد 
ياهتیلاعف ههام 
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هن هرود  رد  .دنوش  یم  انـشآ  نآ  هب  طوبرم  لیاسو  يراکبارخ و  عاونا  مامت  اب  ههام  شـش  هرود  رد  .دوش  یم  هداد  شزومآ  یکیرچ 
.دننک یم  تیبرت  کیرچ  رسفا  ههام 

.تسا دادغب  رد  یلصا  زکرم  هک  متسه  نئمطم  نم  یفوخ : لارنژ 

اب یناسک  دنتسه  نطوب  تعجارم  راتـساوخ  هدش و  نامیـشپ  دوخ  هتـشذگ  تامادقا  زا  هک  یئاهیناریا  زا  رگا  منک  اضاقت  متـساوخ  یم 
.دوش هداد  ام  هب  اهنآ  تاعالطا  دنا  هدوب  طابترا  رد  اه  ینیطسلف 

.درک میهاوخ  ار  راک  نیا  يریصن : دبشترا 

ات دیتسرفب  لیئارسا  هب  ار  رفن  دنچ  زین  امش  میتسرف  یم  ناریا  هب  ار  دوخ  صصختم  نادنمراک  ام  رانیمس  يرازگرب  يارب  یفوخ : لارنژ 
.دننک ینارنخس  مسیرورت  اب  هزرابم  دروم  رد  ام  ياضعا  يارب 

.تسا یبوخ  رکف  رایسب  يریصن : دبشترا 

رد رتدوز  هچره  ار  یلاـعبانج  صخـش  میراودـیما  میراد و  يراـکمه  هنوـگ  همه  يارب  لـماک  یگداـمآ  اـم  لاـحرهب  یفوـخ : لارنژ 
.میوشن رگید  لاسکی  تاقالم  رظتنم  مینک و  تاقالم  لیئارسا 

.دمآ مهاوخ  هدنیآ  لاس  زا  رتدوز  درک  باجیا  تیعقوم  رگا  هتبلا  .مرکشتم  يریصن : دبشترا 

رادفرط روشک  اهنت  اینک  اریز  مینک  تیوقت  ار  اینک  یئاقیرفا  ياهروشک  نایم  زا  دیاب  ام  هک  منک  ضرع  دـیاب  همتاخ  رد  یفوخ : لارنژ 
تسین مولعم  ینونک  يربهر  زا  دعب  تسا و  اقیرفا  قرش  رد  برغ 

(1) .دمآ دهاوخرد  تروص  هچ  هب  روشک  نیا  تشونرس 

لیاسم روشک و  نآ  رد  یلیئارسا  یتاعالطا  یسوساج و  ياه  هاگتسیا  لیئارـسا ، ینوماریپ  يژتارتسا  رد  نآ  هاگیاج  یپویتا و  تیمها 
يدج روط  هب  ار  روشک  نآ  لیاسم  یتسینویهص ، میژر  یتاعالطا  سیورس  هژیو  هب  اه و  یلیئارسا  هک  دوب  هدش  بجوم  رگید ، ددعتم 

تارکاذم .دومن  یم  یساسا  رایسب  اه  یلیئارسا  يارب  كاواس  شقن  نایم  نیا  رد  .دشاب  هتشاد  لرتنک  رظن و  تحت 

طیحم يوس  زا  نتم  نیا  .تسا  یندناوخ  هجوت و  لباق  یپویتا  لیاسم  نوماریپ  لیئارـسا  یتاعالطا  سیورـس  نواعم  اب  كاواس  سیئر 
: تسا هدش  لاسرا  مود  متفه و  هرادا  لک  تیریدم  هب  هحفص  یط 4  كاواس  تسایر  هزوح  زا  اه ،) نامیپ  هرادا  )

( نارهت - 28/5/36  ) لیئارسا سیورس  نواعم  یخمیک  ياقآ  اب  كاواس  تسایر  راسمیت  تاقالم 

[ یپویتا رد  لیئارسا  فادها  ]

نآ یط  داتسرف و  ام  ریزو  تسخن  يارب  یتشاددای  یپویتا  ربهر  وتسیگنم  اریخا  یخمیک : رتکد 
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.دنک کمک  وا  هب  هک  میهاوخب  مه  اکیرما  زا  نمض  رد  میهد و  شیازفا  وا  تموکح  هب  ار  دوخ  ياهکمک  ام  هک  هدرک  تساوخرد 

.دیئوگ یم  امش  هک  یتایئزج  اب  هن  اما  دوب  رابخا  رد  عوضوم  نیا  كاواس : تسایر  راسمیت 

لماـش روکذـم  تئیه  .دـندرک  مه  ار  راـک  نیا  دراد و  مازعا  ویوآ  لـت  هب  ار  یتئیه  هک  درک  تساوخرد  یپویتا  ادـعب  یخمیک : رتکد 
ام اـیآ  هک  درک  لاوئـس  اـم  زا  روکذـم  تئیه  .دوـب  یپوـیتا  یماـظن  ياروـش  هتـسجرب  ياـضعا  زا  یکی  یپوـیتا و  قباـس  ریزو  تسخن 

يرگیجنایم اکیرما  یپویتا و  نیب  میرضاح 

؟ مینک

تارکاذـم نایاد  لارنژ  .دوب  مهبم  ام  يارب  یتساوخرد  نینچ  لاـبق  رد  اـکیرما  لـمعلا  سکع  نوچ  میدادـن  اـهنآ  هب  تبثم  باوج  اـم 
اکیرما رانک  رد  دیاب  یپویتا  تلود  هک  هتخاس  ناشنرطاخ  اهنآ  هب  اهنآ  شنزرس  نمض  تسا و  هتشاد  یپویتا  تاماقم  اب  ینحللادیدش 
سامت اکیرما  اب  امیقتـسم  ناتدوخ  دـیاب  زین  نونکا  دـنتفگ  اهنآ  هب  ناـیاد  لارنژ  .دروآ  يور  يوروش  يوسب  هکنیا  هن  دـنام  یم  یقاـب 

تئیه کی  زا  نآ  یط  داتسرف و  ام  يارب  یتشاددای  اددجم  یپویتا  تموکح  تالوحت  نیا  وریپ  .دینک  ناربج  ار  اه  هتـشذگ  دیریگب و 
میداتسرف ام  هک  یتئیه  .دنورب  ابابآ  سیدآ  هب  هک  درک  توعد  هیاپدنلب  یلیئارسا 

هب ام  ینالوط  تارکاذـم  یط  .دوب  لیئارـسا  هجراـخ  روما  ترازو  ياـضعا  زا  یکی  و  یخمیک ) رتکد   ) نم دوخ  یفخ - لارنژ  لـماش 
اکیرما اهنآ و  نیب  میناوت  یمن  هک  میدرک  يروآدای  یپویتا  تاماقم 

یلیئارسا تئیه  تارکاذم  نتم  .دنریگب  سامت  اکیرما  اب  امیقتسم  ناشدوخ  دیاب  مینک و  يرگیجنایم 

دعب راب  نیلوا  يارب  وتسیگنم  نایرج  نیا  زا  دعب  .درک  میهاوخ  ناتمیدقت  یبتک  روطب  ادعب  ار  یپویتا  شترا  داتس  سیئر  وتـسیگنم و  اب 
یم دیامن و  مازعا  اکیرما  هب  يدیدج  ریفس  تسا  لیام  هک  دومن  مالعا  يوب  درک و  راضحا  ار  اکیرما  ترافس  رادراک  نئوژ 1976  زا 

قباس هجراخ  ریزو  دهاوخ 

هک تساهتدم  نونکا  نتگنشاو  رد  یپویتا  ترافس  دیناد  یم  هک  روطنامه  .دیامن  نییعت  اکیرما  رد  روشک  نیا  ریفس  ناونعب  ار  یپویتا 
یـضاران و يوروش  زا  تدـشب  هک  دـنتفگ  ابابآ  سیدآ  رد  وتـسیگنم  هب  کیدزن  دارفا  .دـنک  یمن  راـک  نآ  رد  یـسک  تسا و  یلاـخ 

هک دوب  هداد  لوق  يوروش  نوچ  دنتسه  دونشخان 

شخبیدازآ شبنج  اـب  ار  دوخ  راـک  دـناوتب  یپویتا  تموکح  اـت  درک  دـهاوخ  ظـفح  مارآ  يزرم  تروصب  ار  یپویتا  یلاـموس و  زرم 
ربخ زا  یپویتا  میژر  ناگیاپدـنلب  .دـش  عورـش  یپویتا  یلاموس و  نیب  گنج  درکن و  افو  دوخ  لوقب  يوروش  اما  .دـنک  هرـسکی  هرتیرا 

هداعلا قوف  برغ  اب  یپویتا  یکیدزن 

رد ار  دوخ  ذوفن  نونکا  یپویتا  تسینومک  بزح  وروب ) تیلوپ   ) یسایس رتفد  .دنتسه  لاحشوخ 
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لـصف ات  دـنک  ظفح  ار  دوخ  يوحنب  هدـنیآ  ربتکا  ات  هک  دـنک  یم  یعـس  یپویتا  یماظن  رظن  زا  .تسا  هداد  تسد  زا  یعیـسو  ساـیقم 
تسایس اب  یپویتا  رد  ام  تسایس  .دریگب  سپ  ار  نداگوا  ناتسا  هتفر  تسد  زا  ياهتمـسق  دناوتب  عقوم  نآ  رد  دیاش  دوش  عورـش  ناراب 

زا هتشذگ  تسا  هتشاد  توافت  برغ 

مه يرگید  لماوع  دنریگ  یم  ولهپ  یپویتا  لحاوس  رد  هک  یلیئارسا  ياهیتشک  رمحا و  رحب  عوضوم 

هب مه  زاب  ام  دوش  نوگنرـس  وا  رگا  یتح  اما  تسا  هدـش  کیدزن  اهـسور  هب  وتـسیگنم  هک  میتسه  قفاوم  امـش  اکیرما و  اـب  اـم  .تسه 
زا عاـفد  يارب  هک  تسا  حرطم  يروشک  یـضرا  تیماـمت  عوضوم  تسین  حرطم  وتـسیگنم  هلئـسم  نوچ  درک  میهاوخ  کـمک  یپویتا 

دهاوخ همادا  گنج  مه  زاب  دنک  طوقس  وتسیگنم  رگا  هک  دیناد  یم  بوخ  امش  .تسا  هدز  یلم  راکیپ  کی  هب  تسد  دوخ  تادحرس 
هب برغ  رگا  هک  میهد  یم  نانیمطا  امشب  ام  دراذگب  یقاب  یپویتا  رد  دوخ  يارب  یئاپ  ياج  دیاب  برغ  .تفای 

يراددوخ روشک  نیاب  کمک  زا  برغ  رگا  اما  .دمآ  دهاوخرد  برغ  رادفرط  ياهروشک  فوفص  رد  روشک  نیا  دنک  کمک  یپویتا 
.دش دنهاوخ  یبرغدض  هشیمه  يارب  زین  روشک  نیا  مدرم  هکلب  یپویتا  تلود  طقف  هن  دنک 

.تسا هتشادن  ربرد  يا  هدیاف  هتشذگ  رد  برغ  کمک  اما  كاواس : تسایر  راسمیت 

.تفر یمن  يوروش  يوسب  روشک  نیا  زگره  درک  یم  کمک  یپویتا  هب  برغ  میژر  رییغت  زا  دعب  رگا  یخمیک : رتکد 

.تسا هدرکن  یپویتا  هب  یعقاو  یماظن  کمک  مه  يوروش  ارهاظ  كاواس : تسایر  راسمیت 

ار یپویتا  نایم  نیا  رد  هک  تسا  راودـیما  اما  درادـهاگن  دوخ  يارب  ار  یلاموس  لوا  هلهو  رد  هک  دراد  یعـس  يوروش  یخمیک : رتکد 
.دیامن داجیا  يرطخ  یلاموس  يارب  هک  یسایقم  رد  هن  اما  دهد  یم  وا  هب  يدودحم  ياهکمک  ورنیا  زا  دروآ  گنچ  هب  مه 

یبونج نمی  تموکح  هک  هتـساوخ  لباقم  رد  تسا و  هداد  یبونج  نمی  هب  يدـیدج  ياهحالـس  يوروش  كاواـس : تساـیر  راـسمیت 
طرـش نوچ  .دـش  دـهاوخ  جراخ  يوروش  تسد  زا  یلاموس  ناتـسبرع  ذوفن  کمک و  اـب  .دـهدب  یپویتا  هب  ار  دوخ  هنهک  ياـهحالس 

.تسا يوروش  زا  روشک  نیا  یئادج  یلاموس  هب  يدوعس  کمک 

هب ار  دوخ  راب  ات  دنتفرگ  ولهپ  اربرب  ردنب  رد  تامهم  هحلسا و  زا  ولمم  یسور  یتشک  هس  لقادح  هتـشذگ  هتفه  ود  رد  یخمیک : رتکد 
.دنهد لیوحت  یلاموس  تموکح 

يداصتقا و ظاحل  زا  يدوعس  ناتسبرع  ًالعف  هک  تسا  نیا  رب  مه  رارق  كاواس : تسایر  راسمیت 
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تـصرف اب  ادـعب  ات  دـنک  تفایرد  يوروش  زا  ار  دوخ  یماظن  تازیهجت  هتـشذگ  دـننام  روشک  نیا  دـنک و  کمک  یلاموس  هب  ینارمع 
یلاموس گنج  یفرط  زا  .تسا  هقیضم  رد  تامهم  رظن  زا  نونکا  یلاموس  .دنک  ضوع  یبرغ  ياهحالس  اب  ار  دوخ  ياهحالـس  یفاک 

يدوعس ناتسبرع  عفن  هب  یپویتا  اب 

هب دص  رد  دص  ناوت  یمن  هتبلا  تسا  هدـش  گنج  دراو  یپویتا  اب  روشک  نیا  یـسور  هحلـسا  يدوعـس و  ناتـسبرع  لوپ  اب  نوچ  تسا 
.درک دامتعا  یلاموس 

هک هتـساوخ  ام  زا  لامک  خیـش  نآ  یط  هک  هدروآ  ام  يارب  مهدا  لامک  خیـش  زا  میقتـسمریغ  یمایپ  هطـساو  رفن  کـی  یخمیک : رتکد 
ینونک تموکح  هیلع  هک  یلاموس  ینیمزریز  نامزاس  هب  ار  دوخ  ياهکمک 

دیاـب یلاـموس  ینونک  میژر  دورب  مه  يوروش  رگا  یتـح  هدرک  راـهظا  لاـمک  خیـش  نوچ  میهد  همادا  دـنک  یم  تیلاـعف  روـشک  نیا 
.دوش نوگنرس 

ود ره  زا  يوروش  هک  میهاوخ  یم  اـم  هتبلا  دراد  روضح  یلاـموس  رد  مه  یپویتا و  رد  مه  يوروـش  ًـالعف  هک  تسا  نیا  ملـسم  لـصا 
.تسا یپویتا  زا  يوروش  ندرک  جراخ  رضاح  لاح  رد  ام  ینآ  فده  یلو  دوش  جراخ  روشک 

.دوب دهاوخ  يرت  هداس  راک  شزاس  تروص  نآ  رد  كاواس : تسایر  راسمیت 

نآ اب  ًالماک  ام  دـیدومرف  یپویتا  رد  لاردـف  تموکح  داجیا  نوماریپ  ًـالبق  هک  یبلطم  دروم  رد  .تسا  حیحـص  ًـالماک  یخمیک : رتکد 
.میتسه قفاوم 

لاردـف تموکح  رگا  دـنرادن و  سناجت  رگیدـکی  اب  اههورگ  نیا  نوچ  .تسین  يرگید  هار  یلعف  عضو  اب  كاواس : تساـیر  راـسمیت 
.دش دنهاوخ  رادروخرب  یعامتجا  یسایس و  تیوه  زا  زین  یپویتا  ياهتیلقا  دوش  داجیا 

يدوعـس و ناتـسبرع  هک  میا  هدـیمهف  ام  نونکا  .دـنیامن  اـفیا  يرثؤم  شقن  دروم  نیا  رد  دـنناوت  یم  لیئارـسا  ناریا و  یخمیک : رتکد 
ناتسبرع دنا  هدش  دیدرت  راچد  لقتسم  هرتیرا  روشک  داجیا  دروم  رد  نادوس 

هرتیرا هک  هدرک  هدـیقع  راـهظا  زین  نادوس  دـشاب  یپچ  تسد  تموکح  کـی  هرتـیرا  تموکح  هک  دراد  لاـمتحا  دـیوگ  یم  يدوعس 
يرابخا قبط  .دیامن  يزکرم  تموکح  اب  گنج  هب  راداو  اددـجم  هدرک و  کیرحت  ار  نادوس  بونج  نایحیـسم  تسا  نکمم  لقتـسم 

تندیزرپ میا  هدروآ  تسدب  ام  هک 

دهفریما اب  هدروآ  لمعب  يدوعس  ناتسبرع  زا  اریخا  هک  يدیدزاب  رد  نادوس  روهمج  سیئر  يریمن 

.دوش لقتسم  دیابن  هرتیرا  هک  دندیسر  هجیتن  نیا  هب  تیصخش  ود  ره  هدرک و  تاقالم  فئاط  رد 

هک میئوگب  وتسیگنم  هب  میناوت  یم  ام  .دش  میهاوخ  رازگساپس  دیهدب  امب  دروم  نیا  رد  یعالطا  عون  ره 
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اب ات  دنهد  رارق  راشف  ریز  ار  هرتیرا  هک  دینک  راداو  ار  رصم  ناتسبرع و  دیناوت  یم  مه  امـش  تسا  یبولطم  راک  لاردف  تموکح  داجیا 
تفرگ دهاوخ  ار  وا  ياج  یـسک  هچ  دناد  یمن  یـسک  دنک  طوقـس  وتـسیگنم  رگا  .دننک  تقفاوم  یپویتا  رد  لاردـف  تموکح  داجیا 

شترا و داتـس  سیئر  هلمجنم  یپویتا  لوا  زارط  لاجر  زا  يرایـسب  .دـشاب  وا  زا  رتدـب  هک  دـیایب  راکرـس  تسیـسکرام  کی  مه  دـیاش 
.دنتسه برغ  رادفرط  دص  رد  دص  تینما  نامزاس  سیئر 

.تسا هتشاذگ  يوروش  رایتخا  رد  يردنب  تالیهست  اریخا  یپویتا  هک  ما  هدینش  كاواس : تسایر  راسمیت 

دراد رمحا  رحب  رانک  رد  ردنب  کی  نونکا  طقف  یپویتا  دیناد  یم  هک  يروطنامه  نوچ  تسین  ام  دـیئات  دروم  ربخ  نیا  یخمیک : رتکد 
رد دیاب  .تسا  هرتیرا  نایشروش  طلست  ریز  قطانم  نیا  هیقب  نوچ 

اکیرما رگا  .درک  ظفح  يوروش  هاگودرا  زا  جراخ  ار  یپویتا  دوش  یم  زونه  هک  منک  ضرع  همتاخ 

یم مه  هسنارف  .دوشن  قحلم  يوروش  هاگودرا  هب  یپویتا  مامت  وا  زا  دعب  هکنیا  رب  طورشم  تسین  يدب  راک  دنک  نوگنرس  ار  وتسیگنم 
دنهاوخ یم  اهیوسنارف  نوچ  دنک  نوگنرس  ار  وتسیگنم  دهاوخ 

.دنراد يراکمه  یلاموس  اب  یفرط  زا  دننامب و  یقاب  یتوبیج  رد 

رماوا يارجا  رد  دنتسه  ناریا  رد  راک  هب  لیام  هک  یقرش  ياپورا  دلوتم  یلیئارسا  عابتا  دروم  رد  )

(1) (. .دیامن روتسد  بسک  كاواس  تسایر  راسمیت  روضح  زا  ات  دش  مالعا  متشه  هرادا  لک  ریدم  هب  بتارم 

اب يرادید  یط  دروآ ، لمع  هب  نارهت  زا  لاس 1356  دادرم  رد  هک  يرادید  یط  لیئارسا ، تقو  هجراخ  روما  ریزو  نایاد  هشوم  لارنژ 
یپویتا رد  لیئارسا  ياه  همانرب  اه و  تسایس  كاواس  سیئر 

هب کمک  موادـت  هب  تبـسن  یبایزرا و  لیئارـسا  عفن  هب  ار  خرـس  يایرد  رداـنب  رب  یپویتا  طلـست  ناـیاد  هشوم  .داد  رارق  ثحب  دروم  ار 
لیئارسا زا  یپویتا  تقو  روهمج  سیئر  ياضاقت  هب  هراشا  اب  یتسینویهـص  میژر  هجراخ  روما  ریزو  .درک  دیکأت  مایرام  هلیاهوتـسیگنم 

يارب يزیر  همانرب  روشک و  نآ  شترا  رد  اه  تسینوهیص  ذوفن  هب  ییایپویتا ، نایماظن  نازابرس و  شزومآ  يارب 

.دومن حیرصت  هدنیآ  رد  روضح  نیا  تیبثت  میکحت و 

: تسا تیمها  زئاح  رایسب  تارکاذم  نیا  هرابرد  كاواس  هدش  يدنب  هقبط  شرازگ 

.دوش کیدزن  برغ  هب  یپویتا  روشک  ربهر  وتسیگنم  هک  دراد  لامتحا  نونکا  نایاد : لارنژ 
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.درادن وتسیگنم  هب  ینانیمطا  اکیرما  هک  مدناوخ  رابخا  رد  كاواس : تسایر  راسمیت 

زین یپویتا  هب  ار  دوخ  يداصتقا  ياهکمک  همانرب  یتح  دراد و  ترافـس  اـبابآ  سیدآ  رد  زونه  اـکیرما  هک  میوگب  دـیاب  ناـیاد : لارنژ 
.دنا هتشاذگ  زاب  دوخ  يارب  ار  هار  اهیئاکیرما  .دنک  یم  لابند 

.تسا لکشم  قرش  كولب  یفاذق و  هب  دامتعا  هک  روطنامه  تسا  یلکشم  راک  وتسیگنم  هب  دامتعا  كاواس : تسایر  راسمیت 

رـس وا  زا  يرتهب  صخـش  رگا  هتبلا  .دـهدب  تسد  زا  ار  هرتیرا  تسا  نکمم  .دراد  شیپ  رد  يدایز  تالکـشم  وتـسیگنم  ناـیاد : لارنژ 
.منک حیرشت  ناتیارب  یپویتا  دروم  رد  ار  لیئارسا  تسایس  مهاوخ  یم  امـش  هزاجا  اب  یلو  تسا  هدننک  دونـشخ  يرما  اتعیبط  دیایب  راک 

یلاموس ینونک  گنج  رد  رگا 

هک میراد  هقالع  داقتعا و  ام  .میفلاخم  نآ  اب  ام  هک  تسا  يراک  نیا  دش و  دهاوخ  یبرع  يایرد  کی  هب  لیدبت  رمحا  رحب  دوش  هدنرب 
طلسم دوخ  عاضوا  رب  ناکامک  یپویتا  رگا  .دوشن  هدرب  یمسا  اههار  نیا  تیبرع  زا  یبآ  ياههار  ریسم  رد  لیئارـسا  ات  سراف  جیلخ  زا 

دنهاوخ زین  ام  ياهامیپاوه  تروص  نیا  رد  نینچمه  .تشاد  دهاوخ  هناتسود  هبنج  ام  يارب  روشک  نیا  رمحا  رحب  ردانب  دشاب 

عاضوا رب  مکاح  وتسیگنم  هک  یعقوم  ات  تروص  ره  هب  .دنیامن  هدافتسا  یپویتا  ياضف  زا  تسناوت 

هب هک  درک  تساوخرد  يو  اریخا  .داد  میهاوخ  وا  هب  زین  ار  مزال  ياهکمک  درک و  میهاوخن  عطق  وا  اب  ار  دوخ  ساـمت  اـم  تسا  یپویتا 
یپویتا مدرم  هب  هکلب  مینک  یمن  کمک  وتـسیگنم  هب  ام  .میدرک  لوبق  مه  ام  میهدب  شزومآ  لیئارـسا  رد  یپویتا  ياهورین  زا  یتمـسق 

لاس رد 20  هک  مینک  یم  کمک 

يوروش یفاذـق و  هیلع  شکارم  رـصم و  هب  میرـضاح  ام  هک  روطنامه  .دـندوب  گنج  لاح  رد  دوخ  ياـهزرم  زا  عاـفد  يارب  هتـشذگ 
رد یبرع  يایرد  ات  درک  میهاوخ  کمک  زین  یپویتا  هب  میهدب  کمک 

رد یگمه  هک  میراد  يذوفناب  ناتسود  یپویتا  حلسم  ياهورین  نایم  رد  ام  .دوشن  داجیا  هقطنم 

میدرک یم  کمک  یپویتا  شترا  هب  مه  شیپ  لاس  ام 10  .دنشاب  یم  برغ  رادفرط  هدوب و  الاب  حوطس 

یپویتا شترا  يادرف  ناربهر  تسا  نکمم  میهد  یم  شزومآ  زورما  هک  یئزج  نارسفا  نازابرس و  و 

.دنشاب

گنج لاح  رد  روشک  نیا  اب  هرتیرا  نایـشروش  لامـش  رد  هک  تسنیا  یپویتا  دوجوم  عضو  لیالد  زا  یکی  كاواس : تساـیر  راـسمیت 
يراکمه یلاموس  اب  هک  دننک  یم  یگدنز  یلئابق  مه  بونج  رد  دنتسه و 

ریاس اهناملسم و  اب  یبوخ  تابسانم  نآ  زا  دعب  یهاشداپ و  نارود  رد  یتح  یپویتا  تلود  .دنراد 
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رگا هتبلا  .دناشوپب  لمع  هعماج  نداگوا  ندروآ  تسدب  ینعی  دوخ  ياپرید  يوزرآ  هب  دهاوخ  یم  مه 

داجیا یگرزب  لکشم  نیا  تشاد و  دهاوخن  ایرد  هب  تسد  رگید  دهدب  تسد  زا  ار  هرتیرا  یپویتا 

یبرع و روشک  نیا  داجیا  اما  دنیامن  داجیا  رمحا  رحب  لحاوس  رانک  رد  رگید  برع  روشک  کی  دنهاوخ  یم  اهبرع  هتبلا  .درک  دهاوخ 
زا دـهاوخ  یم  ایند  تسین و  هتـسب  يایرد  کی  رمحا  رحب  .تسین  يا  هداس  راک  یبرع  يایرد  کی  ناونع  هب  رمحا  رحب  ندرک  نـالعا 

هاربآ کی  ناونع  هب  نآ 

رـس رد  ار  برع  ناهج  يربهر  يادوس  ناتـسبرع  هتبلا  .تسا  برغ  قرـش و  نیب  هار  نیرت  هاتوک  رمحا  رحب  .دنک  هدافتـسا  یللملا  نیب 
اب امـش  دروم  رد  هیروس  رـصم و  تسا  نکمم  .دـنراد  یتاـفالتخا  رگیدـکی  اـب  زین  اـهبرع  هک  درک  شومارف  دـیابن  یلو  .دـنارورپ  یم 

یمن لاح  نیع  رد  اما  دنک  یم  کمک  رصم  هب  ناتسبرع  .دوش  رتیوق  يرگید  زا  یکی  هک  دنهاوخ  یمن  یلو  دنشاب  ادص  مه  رگیدکی 
تقو نآ  دینک  شزاس  یبرع  ياهروشک  زا  یکی  اب  امش  متفگ  ریمض  لارنژ  هب  راب  کی  تسه  مرطاخ  .دوش  يوق  یلیخ  رصم  دهاوخ 

رد .تفای ]...[  دنهاوخن  تسد  داحتا  هب  زگره  بارعا  دوش  فرطرب  لیئارـسا  بارعا و  تافالتخا  رگا  .دوش  یم  هچ  نآ  هجیتن  دـینیبب 
دروم رد  .تسین  قفاوم  هجو  چیه  هب  راک  نیا  اب  يدوعـس  ناتـسبرع  هک  میوگب  احیرـص  دیاب  ایرد  نیا  ندش  یبرع  رمحا و  رحب  دروم 

دنچ راک  نیا  .تسا  ضراعتم  ياههورگ  هیلک  زا  لاردـف  یفالتئا  تموکح  کی  داجیا  تکلمم  نیا  لـح  هار  هک  میوگب  دـیاب  یپویتا 
مود .دوش  یم  هتفرگ  يزیرنوخ  يولج  ًالوا  دراد  نسُح 

کی داـجیا  یبرع و  ياـیرد  کـی  ناونع  هب  رمحا  رحب  عوضوم  هکنیا  موس  دوش و  یم  دـس  يوروش  هب  یپویتا  یکیدزن  يولج  هکنیا 
.دش دهاوخ  یفتنم  رمحا  رحب  لحاوس  رد  رگید  یبرع  روشک 

؟ تسا قفاوم  لاردف  تموکح  کی  رد  تکرش  اب  هرتیرا  هک  دیراد  نانیمطا  امش  ایآ  یخمیک :

اهنآ هب  نم  .میدرک  تاقالم  یپویتا  میژر  نافلاخم  زا  هورگ  ود  اب  اریخا  ام  كاواس : تسایر  راسمیت 

تالیامت رگید  هورگ  ود  هزات  یحیسم و  رگید  ياههورگ  دیتسه و  ناملـسم  امـش  .دیتسه  فلتخم  هورگ  هس  تقیقح  رد  امـش  متفگ 
ام هک  دنداد  خساپ  اهنآ  .تشاد  دیهاوخ  فالتخا  رگیدکی  اب  مه  زاب  امـش  دنک  طوقـس  مه  یپویتا  تموکح  رگا  .دـنراد  یتسینومک 

یپویتا تلود  هچنانچ  میا  هتفرگ  میمصت 

ییاهنت هب  دـناوت  یمن  هورگ  کی  هک  دـنناد  یم  ناـشدوخ  اـهنآ  .دـنیامن  هرادا  ار  روشک  اـکرتشم  هورگ  ره  ناگدـنیامن  دـنک  طوقس 
(1) .دنک هرادا  ار  روشک 
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قارع ياهدرُک  كاواس و  ایس ، داسوم ، يراکمه  رارسا 
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ناهنپ تایلمع 

نورد رد  ذوفن  يداژن و  یموق و  ياه  تیلقا  اب  طابترا  يرارقرب  تسایس  نیطسلف ، نیمزرـس  رد  یتسینویهـص  تلود  سیـسأت  زاغآ  زا 
.داد یم  لیکشت  اقیرفآ  لامش  ات  یبرع  هنایمرواخ  رد  ار  لیئارسا  ناربهر  نارس و  همانرب  زا  یشخب  اهنآ ،

لیئارـسا ینوماریپ  يژتارتسا  بوچراچ  رد  هک  دوب  مالـسا  ناهج  رد  یموق  عازن  هئطوت  زا  یئزج  نوگانوگ  فیاوط  ماوقا و  کـیرحت 
.تشاد رارق 

تافالتخا و هب  ندز  نماد  فلتخم و  ياه  هورگ  ماوقا و  نایم  رد  ذوفن  زا  لیئارـسا  فادـها  یبایزرا  رد  كانرطخ ، طابترا  باتک  رد 
: تسا هدمآ  یمالسا  ياهروشک  رد  یموق  ياه  يریگرد 

زا .دنتـشاد  انکـس  نادوس  یبونج  ياهزرم  رانک  رد  اوکاک  هب  موسوم  ادناگوا ] قبـسا  روتاتکید   ] نیما يدـیا  هلیبق  دارفا  هدـمع  شخب 
رقتسم ناملـسم  برع و  تلود  اب  اه  یلیئارـسا  کیرحت  هب  هقطنم  نیا  رد  ایناینآ »  » مان هب  بلط  ییادج  شبنج  کی  ههد 1960  رخاوا 

هتفگ هب  .دیگنج  یم  موطراخ  رد 

زا یکیتکات  دربراک  کی  زین  نیا  قارع ، ياهدرُک  دروم  دننامه  .دش  یم  ماجنا  ایس  نامزاس  یگنهامه  اب  نایرج  نیا  یلیئارـسا ، عبانم 
(1) .دنداد یم  تسد  زا  ار  دوخ  تابث  دندش و  یم  فیعضت  برع  ياهروشک  نآ  ساسا  رب  هک  دوب  لیئارسا ]  ] ینوماریپ يژتارتسا 

دوهی تلود  سیسأت  زا  سپ  هک  تسا  هدمآ  اه  یلیئارسا  يوس  زا  هدش  ماجنا  ياه  شهوژپ  رد  قورشلا ؛ نابز  یبرع  هیرشن  هتـشون  هب 
ظفح هب  دیدش  لیامت  نویروگ  نب  دیوید  هک  ارچ  دشن ، فقوتم  یموق  ياه  تیلقا  زا  تیامح  يارب  لیئارسا  ياه  سامت  نیطسلف ، رد 

نیا هعسوت  و 

343 ص :

ص 181. نروبکاک ، - . 1
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کیژتارتسا یتینما و  عفانم  هب  ناناملـسم ]  ] اه برع  هطلـس  زا  ندـش  دازآ  يارب  اه  تیلقا  نیا  هب  کمک  دوب ، دـقتعم  تشاد و  طـباور 
.دنا هتـشاد  شیپ  رد  ار  یتسایـس  نینچ  هراومه  نآ  هب  هتـسباو  ياه  سیورـس  یتسینویهـص و  ياه  شبنج  .دنک  یم  تمدخ  لیئارـسا 

ویوآ لت  .درک  زاغآ  مالسا  ناهج  رد  ههد 1930 و 1940  زا  طابترا  نیا  رد  ار  دوخ  ياه  سامت  دوهی  سناژآ 

اب برع  مالسا و  ناهج  رد  اه  تیلقا  هک  دنک  یم  هیجوت  هنوگ  نیا  ار  یعضوم  نینچ  ذاختا  تلع 

.دنریگ رارق  دوهی  تلود  رانک  رد  اه  برع  مالسا و  راشف  اب  هلباقم  يارب  هک  دنرادن  يا  هراچ  دنراد و  یکرتشم  تشونرس  لیئارسا 

سیئر نایاد  هشوم  کمک  اب  لاس 1995-1954  رد  لیئارسا  تقو  گنج  ریزو  ریزو و  تسخن  نویروگ  نب  یلیئارسا ، عبانم  ساسا  رب 
ره رد  هفیاط  نیا  زا  تیامح  نانبل و  رد  لیئارـسا  رادـفرط  ياه  ینورام  طسوت  اتدوک  کی  ماـجنا  يارب  ار  یحرط  شترا ، لـک  داـتس 

لاـبق رد  یبرع و  برغم  رد  اـهربرب  قارع و  ياـهدرُک  لاـبق  رد  اـه  یلیئارـسا  ار  عـضوم  نیمه   (1) .درک هیهت  ناناملـسم  هیلع  یگنج 
هب لیئارـسا ، هک  یلاح  رد  دـنا ؛ هدـش  هدـناجنگ  مه  رـصم  ياـه  یطبق  یتح  اـه  یلیئارـسا  حرط  رد  .دـنتفرگ  شیپ  رد  نادوس  بونج 

(2) .تسا فرتعم  رصم ، هعماج  یگتسبمه  لیلد  هب  یحرط ، نینچ  يارجا  يراوشد 

344 ص :

تارطاخ اه و  تشاددای  رد  لیئارـسا  ریزو  تسخن  نیمود  هجراخ و  روما  ریزو  نیلوا  كوترـش  هشوم  یلبق  مان  اب  تراـش  هشوم  - . 1
، هراـب نیا  رد  رتـشیب  تاـعالطا  بسک  يارب  .تسا  هتـشون  تحارـص  هـب  ار  هیروـف 1954  رد 27  نوـیروگ  نب  تارکاذـم  نیع  دوـخ ،

صص 69-68. ناهیک ، هسسؤم  تاراشتنا  يدعسا ، یضترم  همجرت  لیئارسا ، سدقم  مسیرورت  چاکورایویل ، هب : دوش  هعجارم 
هرامش هام 1379 ، دادرم  مشـش  تسیب و  یـسایس ، نامجرت  هداز ، عراز  .ا  همجرت  دادرم 1379،  10 هیئوژ 2000م /  31 قورشلا ، - . 2

.36
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هنایمرواخ هلأسم  نیرت  يّرس 

ذوفن يذ  صاخشا  ناربهر و  نارـس ، اب  طابترا  داجیا  قارع و  نیـشندرُک  قطانم  رد  ذوفن  یتسینویهـص  يویرانـس  يارجا  اه  یلیئارـسا 
یتاعالطا یـسوساج و  سیورـس  هب  یناهنپ  يّرـس و  تایلمع  کی  ناونع  هب  زاـغآ  ناـمه  زا  ار  ینوماریپ » يژتارتسا   » بلاـق رد  درُک ،

ناربهر زا  يرامـش  اب  لیئارـسا  طابترا  دوش ، یم  طابنتـسا  تشادرب و  یلیئارـسا  یبرغ و  عبانم  زا  هک  هنوگ  نآ  .دندرک  راذـگاو  دوخ 
، تدش نانچ  جیردت  هب  قارع ، نیشندرُک  قطانم  رد  لیئارسا  یتاعالطا  نارومأم  ناسوساج و  روضح  ذوفن و  نازیم  قارع و  ياهدرُک 

ربـهر ینازراـب ، یفطـصمالم  .دـمآرد  هناـیمرواخ  رد  روما  نیرت  يّرـس  زا  یکی  تروص  هب  تعرـس  هب  هک  درک  ادـیپ  قمع  شیازفا و 
رادانحنا رجنخ  کی  درک و  رادید  لیئارسا  زا  ربماتپس 1967  هام  رد  قارع )  ) ناتسدرک تارکمد  بزح 

رد تفن  هاگـشیالاپ  هب  يا  هراپمخ  هدـش  يزیر  هماـنرب  ًـالماک  هلمح  هک  دـنرواب  نیا  رب  يرایـسب  .درک  هیدـه  ناـیاد  [ هشوم  ] هب يدرُک 
هتفگ يرصم  راگن  همانزور  لکیه ، نینـسحدمحم  هب  لاس 1971  رد  .تسا  هدوب  اه  یلیئارـسا  راک  [ 1967  ] سرام هام  رد  كوکرک 

.دنتسه قارع  رد  یسوساج  تایلمع  رد  ریگرد  هدوب و  لیئارسا  اب  ییویدار  سامت  رد  هتسویپ  ناتسدرک  رد  یلیئارـسا  نارـسفا  هک  دش 
(1) .دندروآ یم  نایم  هب  نخس  اه  یلیئارسا  روضح  زا  بترم  روط  هب  قارع  تاعوبطم 

: تسا هدش  يرادهگن  رارسا  زا  يا  هلاه  رد  هراومه  اهدرُک  اب  لیئارسا  طباور  هدمع  شخب 

ًالامتحا دریگ و  یم  رارق  روسناس  تحت  .دوش  یم  ناهنپ  لیئارـسا  رد  مه  زونه  هتفرگ  تروص  ناتـسدرک  رد  هچنآ  یتایلمع  تاـیئزج 
يا هقالع  چیه  املسم  هاش  .دراد  دوجو  یبوخ  لیلد  راک  نیا  يارب 

345 ص :

ص 404. سیروم ، ینب  کلب و  نای  - . 1
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مه اه  یلیئارسا  يدردمه  دسر  یم  لمتحمریغ  رظن  هب  تشادن و  دنوش  زوریپ  اعقاو  اهدرُک  هکنیا  هب 

(1) .دشاب یهاوخریخ  يور  زا 

: دسیون یم  ناتسدرک  اهدرُک و  هلأسم  هرابرد  دوخ  تارطاخ  رد  تسودرف ، نیسح  قباس  دبشترا 

رد تشاد و  طاـبترا  روشک  یلخاد  تینما  هب  امیقتـسم  لاس 1353  ات  لاس 1340  دودـح  زا  بوانت  هب  هک  یلئاـسم  نیرتمهم  زا  یکی 
دارکا ياه  گنج  شروش و  هلئسم  دوب ، نآ  ریگرد  كاواس  هجیتن 

.تسا نشور  ناریا  یلخاد  لئاسم  اب  هلئسم  نیا  طابترا  تلع  .دوب  دادغب  تلود  اب  قارع 

، قارع ناریا ، هیکرت ، ياـهروشک  رد  دوش و  یم  هدز  نیمخت  رفن  نویلیم  ات 10  نیب 8  اهنآ  تیعمج  هک  دنتـسه  ییایرآ  یموق  اهدرُک 
هدنکارپ يوروش  ناجیابرذآ  ناتسنمرا و  ياه  يروهمج  هیروس و 

رد سیلگنا  تسایس  یلو  دندوب ، ناتـسدرک  لقتـسم  روشک  کی  لیکـشت  راتـساوخ  دارکا  لوا  یناهج  گنج  نامز  رد  .دنتـسه ]...[ 
هب یلیامت  برغ  زین  اهدعب  تسنادن و  حالص  ار  روشک  نیا  داجیا  هقطنم 

.دادن ناشن  تساوخ  نیا 

اهنت دومن و  دوخ  ریگرد  ار  روشک  نیا  شترا  لاس 1975  ات  هک  دوب  قارع  رد  يزکرم  تلود  هیلع  دارکا  شروش  نیرت  ینـالوط  ]...[ 
(2) .تفای نایاپ  ریازجلا  هدهاعم  اب 

رد یفطـصمالم  يربهر  هب  قارع  ینازراب  دارکا  هک  دـش  یم  هتفگ  داباهم ، رد  دـمحم  یـضاق  راـتخمدوخ  تموکح  ناـمز  ناـمه  رد 
تموکح طوقـس  اب  .دنا  هدـمآ  داباهم  هب  هدروخ و  تسکـش  دوب ، رادروخرب  ناتـسلگنا  تیامح  زا  هک  دیعـس ، يرون  تلود  اب  گنج 

شناهارمه یفطصمالم و  .تفر ]...[  زاقفق  تمس  هب  یناتـسهوک  ياه  هار  قیرط  زا  راوس  دودح 500  اب  یفطصمالم  دمحم ، یضاق 
یفطـصمالم و درک و  رداص  ار  اه  ینازراـب  یمومع  وفع  ناـمرف  مساـق  دـندوب .]...[  يوروش  رد  مساـق  میرکلادـبع  تلود  ناـمز  اـت 

گنج اددجم  دش و  هریت  طباور  نیا  جیردت  هب  یلو  .دنتشاد  هنسح  طباور  دادغب  تلود  اب  یتدم  ات  دنتـشگزاب و  قارع  هب  شناهارمه 
(3) .دیدرگ زاغآ  دادغب  تلود  اب  قارع  دارکا 

346 ص :

ص 168. نروبکاک ، - . 1
.لصف نیمه  رخآ  تمسق  هب  دوش  هعجارم  ریازجلا ، لاس 1975  دادرارق  هرابرد  - . 2

صص 501-500. تسودرف ، نیسح  قباس  دبشترا  تارطاخ  - . 3
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ینازراب یفطصمالم  اه و  هگرمشیپ 

: تسا هتشون  نینچ  ایس  یتاعالطا  رومأم  يدالیم ، هاجنپ  ههد  رد  قارع  ياهدرُک  نایم  رد  تاکرحت  عورش  شیادیپ و  هرابرد 

اب یفطصمالم  لاس 1943  رد  .دنامن  باتزاب  نودب  زین  قارع  رد  ناریا ، رد  درُک  مسیلانویسان  روهظ 

دوخ نطوم  هب  دندرک و  رارف  هینامیلس  رد  دوخ  يرابجا  تماقا  لحم  زا  شناراداوه  زا  يا  هدع 

هام رد  .دش  زاغآ  یلحم  تاماقم  اب  شیاه  يریگرد  وا ، ندیسر  زا  سپ  نامز  هاتوک  .دنتفر  نازراب 

، دعب هام  کی  .دش  زوریپ  یلحم  سیلپ  ياهورین  اب  دربن  رد  درک - یمن  زواجت  نت  تسیود  زا  نامز  نآ  هک  یفطـصمالم - ياوق  ربتکا 
تموکح یفطـصمالم   (1) .داد تسکـش  ار  شترا  داـگیرب  کـی  یفطـصمالم  دوب ، هدـش  هدوزفا  شناراداوه  رامـش  رب  هک  یماـگنه 

.دننک هلمح  وا  تاماکحتـسا  هب  دندرک  دصق  توا 1945  لـیاوا  رد  اـه  یقارع  دوب و  هدرک  ملع  شلیا  ورملق  رد  ار  شدوـخ  لقتـسم 
هب یتـقو  .درادـن و  ار  يا  هـلمح  وـچمه  یگداـمآ  زوـنه  قارع  شترا  هـک  دوـب  دــقتعم  نوـتنر  لارنژ  اـیناتیرب ، یماـظن  تأـیه  سیئر 

، دشن هتشاذگ  یعقو  تسا  هدمآ  شرس  هب  لاس 1943  رد  هک  دوش  یم  راچد  یتشونرس  نامه  هب  شترا  هکنیا  رب  ینبم  وا  ياهرادشه 
جراخ قارع  هدـش  دربن  هداـمآ  شترا  زا  زین  ار  شنارواـشم  درک و  كرت  لـیبرا »  » رد مدـقم  طـخ  رد  ار  شدوخ  یهدـنامرف  زکرم  وا 

(2) .دومن

تسد هب  اپ  هزات  اتبسن  هورگ  نیا  هک  دندید  یمن  تحلصم  هب  عقاو  رد  زین  اه  یسیلگنا  هک  دهد  یم  ناشن  رگید  يوس  زا  عوضوم  نیا 
.دنوش عمق  علق و  یلک  هب  قارع  تلود  شترا  ياوق 

لیا سیئر  رتخد  اب  جاودزا  ددص  رد  دوخ ، تیعقوم  میکحت  يارب  نارود  نامه  رد  یفطصمالم 

347 ص :

ص 315. لوا 1371 ، پاچ  تاعالطا ، هسسؤم  يدیعس ، ابهص  همجرت  نتخومآ ، قوش  تلوزور ، دلابیچرآ  - . 1
ص 320. عبنم ، نامه  - . 2
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نیا اما   (1) .دمآ لیان  فده  نیا  هب  ماجنارـس  وا  اما  .دنتـشاد  يراگزاسان  رـس  اه  ینازراب  اب  لیا  نیا  ناربهر  دمآرب ، رابز  ینعی  بیقر 
بیغرت و اب  دـندش  قفوم  اه  یقارع  عطقم  نیا  رد  اریز  .دـنک  تیامح  عافد و  اـه  ینازراـب  تیعقوم  زا  تسناوتن  هشیمه  يارب  تلـصو 

نیرتمهم هوشر ، دیدهت و 

هتفه ود  لوط  رد  دننک ].[ ادج  الم  نادحتم  فص  زا  ار  رابز - هلیبق  ربهر  یفطـصمالم و  دـیدج  نزردـپ  هلمج  نآ  زا  درُک و  ناربهر 
شنایماح یفطصمالم و  قارع ، شترا  یمجاهت  ياهورین  ناونع  هب  دنتسویپ و  رابز  لیا  هب  زین  رگید  تالیا  ناربهر  ربماتپس  هام  ینایاپ 

(2) .دندنار نوریب  ناش  یناتسهوک  تاماکحتسا  زا  ار 

، قارع نیـشندرک  قطانم  رد  يدرُک  یتسیلانویـسان  یموق و  تاکرحت  داباهم ، رد  دمحم  یـضاق  راتخمدوخ  يروهمج  زا  شیپ  هچرگا 
هجوت لـباق  شقن  نآ  کـیرحت  رد  یبرغ  ياـه  تردـق  یتسینویهـص و  عماـجم  یتـح  دوـب و  قباـس  هب  قوبـسم  راکـشآ و  ...و  هیکرت 

(3) .دنا هدرک  دادملق  هقطنم  رد  يدرُک  یتسیلانویسان  ياه  شبنج  شخبماهلا  ار  داباهم  يروهمج  عبانم ؛ یضعب  نکیل  دنتشاد ،

يریگرد خیرات و  ههد  نیدنچ  اب  وا  مان  هک  یسک  دنا ؛ هتسناد  قارع  ناتسدرک  تارکمد  بزح  راذگناینب  ار  یفطـصمالم  يور  ره  هب 
، یگژیو نیا  لیلد  هب  .تسا  نیجع  قارع  ناتسدرک  هقطنم  ياه 

رد ناشیا  تازرابم  تایح و  نارود  زا  يرتلماک  تاعالطا  هب  ات  دشابن  تبسانم  یب  نادنچ  دیاش 

: دوش هراشا  راتشون  نیا 

هطخ نآ  يراـتخمدوخ  يارب  لاـس  لـهچ  زا  شیب  هک  یـسک  قارع و  ناتـسدرک  تارکومد  بزح  راذـگ  هیاـپ  ینازراـب  یفطـصمالم 
ناریا زرم  ترواجم  رد  نازراب  هدکهد  رد  ار  دوخ  یناوج  یکدوک و  نارود  وا  .دش  دـلوتم   [ 1281  ] يدالیم رد 1902  درک ، هزرابم 

رد .درک  يرپس  قارع  لخاد  رد  هیکرت  و 

تـسد هب  شیوخ  هدـکهد  ياه  هناخ  بتکم  رد  ار  دوخ  یبهذـم  تاـعالطا  داوس و  یفطـصمالم  .دوب  لوغـشم  يراد  همر  هب  یناوج 
رد هینامیلس  ناتسا  نازراب و  زا  دش و  ریگتـسد  یلو  درک ، زاغآ  دادغب  تموکح  هیلع  ار  دوخ  نایغط  نیتسخن  هک  دوب  هلاس  .دروآ 29 

هب یقرش  لامش 

يروسآ هنمارا و  دنتفرگ  میمـصت  اه  ییایلاتیا  اه و  یـسیلگنا  هک  داد  خر  یماگنه  هب  و  [ 1310  ] رد 1931 مایق  نیا  .دش  دیعبت  دادـغب 
نآ رد  .دنهد  ناکسا  نازراب  هقطنم  رد  ار  هیکرت  زا  یجارخا  ياه 
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تسخن دیعـس  يرون  زا  [ 1323  ] رد 1994 یفطـصمالم  .دوب  یفطـصمالم  ردـپ  ینازراب  دومحم  هدـهع  رب  هزرابم  نیا  يربهر  ناـمز 
زاغآ نیا  دش و  در  قارع  تلود  يوس  زا  هتـساوخ  نیا  .دـش  قارع  ناتـسدرک  يراتخمدوخ  راتـساوخ  قارع  یتنطلـس  تموکح  ریزو 

رام رات و  یفطصمالم  ياهورین  مظعا  تمـسق  دربن  نیا  رد  .دش  قارع  تلود  اب  یفطـصمالم  ياوق  نایم  تافلترپ  تخـس و  دربن  کی 
ناریا ياهزرم  يوس  هب  ناوارف  تاقشم  لمحت  اب  شا  هدنام  یقاب  نارای  زا  نت  اب 2000  هارمه  يو  دش و 

ناتـسا رد  درُک  نایـشروش  یـسایس  تالیکـشت  يراـی  هـب  تسـشنن و  راـکیب  ناریا  رد  قارع ، زا  رارف  زا  سپ  یفطــصمالم  .تـخیرگ 
.تخادرپ ناریا  ناتسدرک 

یهدنامرف هب  زین  یتدم  یتح  درک و  تفایرد  تعاجش  لادم  ناریا  ناتسدرک  نایشروش  ربهر  دمحمدیعس  یضاق  طسوت  یفطـصمالم 
ناریا يزکرم  تموکح  شترا  مازعا  .دش  بوصنم  ناریا  رد  يو  ياوق 

.دوب ناریا  رد  ینازراب  ياهایؤر  نایاپ  تشاد ، ناتـسدرک  اب  یهباشم  عضو  هک  ناـجیابرذآ  سپـس  ناتـسدرک و  هب   [ 1326  ] رد 1947
دروم يو  نوچ  اما  .دنتسشن  بقع  ناریا  یتلود  ياوق  ربارب  زا  رهش  هب  رهـش  ماگ و  هب  ماگ  شدارفا  یفطـصمالم و  هلمح ، نیا  زا  سپ 

يا هراچ  دوب ، قارع  تلود  بیقعت 

داباهم يروهمج  زا  شتیامح  رطاخ  هب  یفطـصمالم  .دـیدن  يزرم  روبعلا  بعـص  روک و  ياه  هار  قیرط  زا  قباس  يوروش  هب  رارف  زج 
رد مساق  میرکلادـبع  ياتدوک  نامز  ات  ینعی  لاـس  وا 11  .دـش  یگدـنهانپ  تفایرد  هب  قفوم  تفرگ و  رارق  اـه  سور  لابقتـسا  دروم 
هب يو  روشک  نیا  هب  شمارآ  تشگزاـب  قارع و   [ 1337  ] ياتدوک 1958 عوقو  اب  .دوب  یقرـش  ياپورا  ياه  تختیاپ  قباس و  يوروش 

توعد

میرکلادبع يوس  زا  دیعس  يرون  خاک  دش و  دادغب  دراو  اتدوک  عوقو  زا  سپ  زور  وا 80  .دش  قارع  مزاع  گارپ  زا  مساق  میرکلادبع 
قرفتم بازحا  دش و  ناتسدرک  مزاع  تعرـس  هب  دش  مساق  يوس  زا  هک  یلابقتـسا  دوجو  اب  ینازراب  .تفرگ  رارق  يو  رایتخا  رد  مساق 

نیا .دـش  اهدرُک  يراتخمدوخ  راتـساوخ  مساـق  زا   [ 1340  ] لاـس 1961 رد  سپـس  .درک  یهدـنامزاس  داد و  لکـشت  اددـجم  ار  درُک 
اهکنات ندمآرد  تکرح  هب  اب  گنج  شتآ  اددجم  .داد  نایاپ  قارع  لامش  رد  شمارآ  لاس  هب 12  دروآ و  مشخ  هب  ار  مساق  هتساوخ 

، فراع مالـسلادبع  تموکح  نارود  رد  یفطـصمالم  .دیدرگ  رو  هلعـش  نیـشندرک  یحاون  يوس  هب  مساق  میرکلادبع  ياهامیپاوه  و 
اب زین  رکبلا  نسح  فراع و  نمحرلادبع 

هاپس اهگنج  نیا  رد  .دوب  قارع  ياهتلود  اب  دربن  لوغشم  شیب  مک و  یهباشم  ياهدروخرب  رارکت 

هاش یماظن  یلام و  تیاـمح  زا  يرادروخرب  اـب  تسناوت  يو  رکبلا  نسح  تموکح  نارود  رد  لاـح  نیا  اـب  .دـش  هیزجت  یفطـصمالم 
.دشخب تدش  ار  قارع  هیلع  تالمح  دنک و  اوق  دیدجت  ناریا  عولخم 
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ات 1979 یفطصمالم  خیرات  نآ  زا  .دوب  قارع  هیلع  ینازراب  یفطـصمالم  ینالوط  ياهگنج  نایاپ  هطقن  هریزجلا   [ 1354  ] نامیپ 1975
رد اجنآ  رد  دـش و  اکیرمآ  مزاع  ناطرـس  ضرم  هب  التبا  لیلد  هب  لاس  نیا  رد  سپـس   (1) .درک یگدـنز  رظن  تحت  ناریا  رد   [ 1358]

(3) .دش نفد   (2) ناتسدرک هیونشا  رد  ناریا  هب  لاقتنا  زا  سپ  شدسج  تشذگرد و   [ 1358  ] سرام 1979 لوا 

: تسا هتشون  یفطصمالم  یهدنامرف  تحت  ياهدحاو  اهورین و  هرابرد  تسودرف 

رازه دودح 30  اه  هگرمـشیپ  دادعت  .دوب  پیت  کی  لداعم  ابیرقت  دحاو  ره  دش و  یم  لیکـشت  هگرمـشیپ  ياهدـحاو  زا  الم  ياهورین 
تشاد و ورین  رفن  رازه  ات 5  نیب 3  هگرمشیپ  پیت  ره  هک  دوب  رفن 

(4) .تفرگ یم  ربرد  ار  هگرمشیپ  دحاو  یلا 10  دودح 8  نیاربانب 

تمواقم رگا  اریز  تشادن ، ناریا  هب  ندش  هدنهانپ  زج  یهار  یفطـصمالم  دارکا ، زا  اضردمحم  تیامح  بلـس  اب  تسودرف ، هتفگ  هب 
ناشن تخاس و  دراو  الم  رب  ار  هبرـض  نیرتگرزب  املـسم  هثداح  نیا  .دش  یم  هجاوم  دنت  ياهدروخرب  اب  اضردمحم  يوس  زا  درک  یم 

اه لاس  نیا  یط  هک  داد 

.دش هداد  اج  جرک  هیمیظع  رد  درُک  نارس  الم و  هب  .دنا  هدرک  يزاب  وا  اب  دوخ  دوس  هب  اه  ییاکیرمآ 
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طابترا هقلح  ناریا 

هیواز اه و  هبنج  زا  شقن  نیا  .تسا  یهاشنهاش  ناریا  شقن  دراد ، ینتسسگان  دنویپ  قارع  ياهدرُک  لیئارـسا و  طباور  خیرات  اب  هچنآ 
: دوب تیمها  زئاح  یساسا و  فلتخم  ياه 

ایند یلم  شخبیدازآ  ياه  شبنج  ریاس  هب  تبسن  نانآ  .دندرک  زاغآ  قارع  تیمکاح  هیلع  ار  يا  هناحلسم  مایق  لاس 1961  رد  اهدرُک 
اهنآ نیمزرس  اهنت  هن  اریز  دنتشاد ، دوخ  هار  رد  يرتگرزب  عناوم 

نیاربانب .دندوب  درُک  تیلقا  ياراد  ناشدوخ  هک  دندرب  یم  رـسب  ییاهروشک  یگیاسمه  رد  هکلب  دوب ، هدـش  هطاحا  ناتـسهوک  طسوت 
داحتا هیکرت و  ناریا ، ياـه  تلود  يارب  يا  هدـننک  تحاراـن  لـئاسم  زورب  ببـس  هلـصافالب  قارع ، ياـهدرُک  يارب  یتیقفوم  هنوگ  ره 

.دش یم  يوروش 

اب هک  دوب  كانـساره  دوخ  ياهزرم  تشپ  رد  حلـسم  قارع  کی  دوجو  دیدهت  زا  نانچنآ  يولهپ ] اضردمحم   ] ناریا هاش  اهنیا  مامت  اب 
ياهدرُک نیب  یمارآان  ندرک  اپرب  تشاد ، تقفاوم  اه  یلیئارسا 

لیئارسا ناریا و  عفن  هب  ًالامتحا  هک  درک  دهاوخ  داجیا  یتالکشم  نانچ  روشک  نیا  میژر  يارب  قارع 

(1) .دوب دهاوخ 

: تسا یندناوخ  مهم و  رایسب  دنک ، یم  المرب  ناریا  شقن  هرابرد  تسودرف  نیسح  هک  ار  يرارسا  اما 

تشگزاب مساق ، میرکلادبع  يوس  زا  اه  ینازراب  یمومع  وفع  نامرف  رودص   ] هلحرم نیا  زا  سپ ] ]

دش هنحص  دراو  زین  اکیرمآ   [ دادغب يزکرم  تلود  قارع و  ياهدرُک  نیب  هنسح  طباور  يرارقرب  قارع و  هب  شناهارمه  یفطصمالم و 
عفن هب  قارع  دارکا  شروش  زا  اضردمحم  کمک  اب  درک  شالت  و 
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زا تیامح  هب  اضردـمحم  هجیتن  رد  .دـنک  هدافتـسا  دادـغب  رد  بسانم  تـالوحت  داـجیا  و  لیئارـسا ] هکلب  و   ] دوخ يا  هقطنم  تساـیس 
.دومن تیوقت  قارع  يزکرم  تلود  هیلع  ار  اه  ینازراب  ههبج  اه  تدم  ات  تخادرپ و  یفطصمالم 

تیرومأم كاواس  فرط  زا  هک  تفگ  دـمآ و  نم  دزن  روپروصنم  پیترـس  مان  هب  يدرف  يزور  مدـش  كاواس  ماـقم  مئاـق  هک  یناـمز 
اب ار  طباور  نیرتهب  درک و  یم  هرادا  اه  ینازراب  فرـصت  تحت  هقطنم  رد  ار  یکچوک  داتـس  وا  .دراد ]...[  ار  یفطـصمالم  اـب  ساـمت 

تلود اـب  یفطـصمالم  گـنج  هک  ینارود  لوط  رد  تفر .]...[  یم  رامـش  هب  وا  اـب  اضردـمحم  طـبار  عقاو  رد  تشاد و  یفطـصمالم 
یم تاقالم  درُک  نارس  ریاس  وا و  اب  یفطصمالم  یهدنامرف  داتـس  رد  تفر و  یم  قارع  ناتـسدرک  هب  روپروصنم  تشاد ، همادا  دادغب 

دروم تازیهجت  گربوزاس و  هنوگ  ره  روپروصنم  .دومن ]...[  یم  لقتنم  نارهت  هب  ار  اـه  ینازراـب  ياـه  هتـساوخ  اـه و  ماـغیپ  درک و 
هدش يرادیرخ  جراخ  زا  زین  يوق  هدنتسرف  کی  كاواس  طسوت  .دناسر  یم  اهنآ  هب  درک و  یم  نیمأت  شترا  قیرط  زا  ار  اهدرُک  موزل 

(1) .دش یم  هدافتسا  الم  تاغیلبت  يارب  نآ  زا  هک  دوب  هدش  بصن  اه  ینازراب  هقطنم  رد  و 

تارکمد بزح  ربهر  ینازراب  یفطصمالم  هب  داسوم  سیئر  ریمض )  ) ریماز لارنژ  هراشا 

: تسا یندناوخ  لیئارسا  اب  اهنآ  طباور  رد  ناریا  هاگیاج  شقن و  هرابرد  قارع  ناتسدرک 

امش يارب  دشابن  ناریا  رگا  .تسا  ناریا  نآ  دیراد و  لپ  کی  طقف  امش  هک  مداد  حیضوت  اهراب  نم 

(2) .تشاد دهاوخن  دوجو  مه  لیئارسا 

نایم زا  سوساج  مادختسا  قیرط  زا  هکلب  دوب ، قارع  درُک  بازحا  اه و  هورگ  یـضعب  اب  داسوم  نارومأم  لصو  هقلح  طقف  هن  كاواس 
.داد یم  رارق  لیئارـسا  یتاعالطا  سیورـس  رایتخا  رد  ار  اهنآ  يروآ و  عمج  هقطنم  زا  یتمیقیذ  تاعالطا  راـبخا و  یقارع ، ياـهدرُک 

هک دوب  لیئارسا  ناریا و  یتاعالطا  سیورس  كرتشم  تاعالطا  نامیپ   (3)، لاتسیرک حرط  بوچراچ  رد  كاواس  تامادقا  هنوگ  نیا 
: تسا نینچ  هراب  نیا  رد  كاواس  شرازگ  زا  يا  هنومن 

شرازگ

: دناسر یم  ضرع  هب 

لاس کی  نیا  تدم  رد  حرط  نیا  زا  هک  يا  هرهب  رب : ینبم  كاواس  تسایر  راسمیت  رماوا  هب  هجوت  اب 
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: دناسر یم  راضحتسا  هب  ار  ریز  بتارم  دراد ؟ دوجو  یتفرشیپ  دیما و  هچ  هدنیآ  رد  و  تسیچ ؟ هدش  هدرب 

سیئر عافد و  ریزو  درف  هب  رـصحنم  صاخ و  مجرتم  هک  دـندومن  یفرعم  ار  يرومأم  طولب  ناتـسود  يراج  لاس  هاـم  رویرهـش  رد  ( 1
دوش یم  هدراذگ  يو  رایتخا  رد  یسیلگنا  یبرع و  هب  همجرت  يارب  یماظن  ياهدادرارق  كرادم و  دانـسا و  تسا و  قارع  شترا  داتس 

طباور قارع  هتسشنزاب  لغاش و  نارسفا  ءارما و  زا  يرایـسب  اب  رومأم  نیا  هوالع  هب  دراذگ ، یم  رایتخا  رد  ار  نآ  زا  یتشونور  رومأم  و 
لصاو روکذم  عبنم  زا  شرازگ  نونکات 33  تسا ، رثا  ءاشنم  زین  رظن  نیا  زا  دراد و  هناتسود 

یمومع یـسایس  عاضوا  هنیمز  رد  اهنآ  زا  یتمـسق  هک  تسا ) هحفـص  نیدـنچ  رد  لصفم و  تاشرازگ  نیا  زا  یخرب   ) تسا هدـیدرگ 
هب هحلسا  دورو  نازیم  یماظن و  عاضوا  هرابرد  رتشیب  تمسق  قارع و 

.تسا یماظن  ياهدادرارق  قارع و 

نیا نتم  دنا و  هدرک  یبایزرا  قیقد  یلاع و  قثوم  کی -  هجرد  ار  اهنآ  هک  هدش  هداتسرف  س »  » سیورـس يارب  رومأم  نیا  شرازگ  ود 
(1) تسویپ .تسا  هدیدرگ  میدقت  تسویپ  هب  نآ  همجرت  یبایزرا و 

هکنآ زا  سپ  ات  دش  یفرعم  طولب  ناتسود  هب  كاواس  فرط  زا  زین  یعبنم  يراج  لاس  هام  رهم  رد  ( 2

.دوش يرادرب  هرهب  يو  زا  لاتسیرک »  » حرط بوچراچ  رد  دش  يراکمه  هدامآ 

هب تسا و  هدش  یفرعم  هرصب  یگدنیامن  لماوع  زا  یکی  هلیسو  تسا و  دارکا  هب  طوبرم  روما  لوئـسم  دادغب  تارابختـسا  رد  عبنم  نیا 
یفرعم زور  ات  دراد و  یسرتسد  هطوبرم  دانسا  تاعالطا و 

هدش هدراذگ  يراکمه  رارق  هدمآ و  لمع  هب  تاقالم  وا  اب  تیوک  رد  هک  دنچ  ره  روکذم  ناتسود  هب 

هرهب يارب  یعناوم  زونه  یلو  تسا  هدراذـگ  راـیتخا  رد  یتاـعالطا  هکنآ  اـب  زین  زورما  اـت  داد ، یمن  ناـشن  لـماک  یگداـمآ  یلو  دوـب 
دراد رایتخا  رد  هک  يدانـسا  زا  یـسکع  نونکات  هدـش  هدراذـگ  وا  راـیتخا  رد  نیبرود  هکنآ  اـب  و  تسا ، دوجوم  وا  زا  لـماک  يرادرب 

.ددرگ فرطرب  وا  زا  لماک  يرادرب  هرهب  هار  رد  دوجوم  تالاکشا  دیایب و  زکرم  هب  کیدزن  هیتآ  رد  هک  تسا  رارق  هداتسرفن و 

هرابرد اهنآ  زا  یتمـسق  هک  هدش  لصاو  يربخ  شرازگ  هدش 96  یفرعم  كاواس  هلیـسو  هک  روکذـم  عبنم  زا  نونکات  تروص  ره  رد 
نیا زا  تمـسق  نآ  .تسا و  هدوب  قارع  هرابرد  یفلتخم  تاعالطا  هنیمز  رد  رگید  ياهتمـسق  هدوب و  ناریا  اهنآ و  نیب  طابترا  دارکا و 

روشک اب  یطابترا  هک  تاشرازگ 

.دنا هداد  صیخشت  بوخ  دیفم و  هدش  هداد  هک  ییاهتمسق  هدشن و  هداد  طولب  ناتسود  هب  هتشاد  یهاشنهاش 
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دارفا زا  هدافتـسا  هرابرد  مزال  تامادقا  تاقیقحت و  نونکا  مه  زا  اریز  تسا  دوجوم  زین  هدنیآ  لاس  رد  حرط  نیا  تفرـشیپ  هب  دیما  ( 3
: دراد همادا  ریز 

هرامش 2) تسویپ   ) .دراد تیوک  نانبل و  رد  یتاناکما  ناتسود و  هک  ینایداؤف  - 1

هرامش 3) تسویپ   ) قارع رد  دحاولادبع  رداقلادبع  - 2

هرامش 4) تسویپ   ) وا ناتسود  یقارع و  قولاخ  یلع  یکز  نیما  - 3

(1) مود لک  هرادا 
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یلصا زورفا  شتآ  اکیرمآ 

هدـحتم تالایا  نیا  اما  دوب ، يدـیلک  یـساسا و  قارع  ياهدرُک  اب  لیئارـسا  طابترا  موادـت  شرتسگ و  داـجیا ، رد  ناریا  شقن  هچ  رگا 
روظنم هب  هدـحتم  تـالایا  .تشاد  رظن  تحت  یتح  رو و  هلعـش  ار  شتآ  نیا  دوخ ، میقتـسم  تلاـخد  زبس و  غارچ  اـب  هک  دوب  اـکیرمآ 
اهدرُک هک  دیسر  یم  رظن  هب  ههد 1970  لیاوا  رد  .درک  یم  تیاـمح  تاـیلمع  نیا  زا  هراومه  قارع  يزکرم  تموکح  ندرک  لزلزتم 

یعون هب  ندیسر  هناتسآ  رد  ًالامتحا  دنا ، هدروآ  تسد  هب  هک  یهجوت  لباق  ياه  تیقفوم  هب  هجوت  اب 

تـسد قفاوت  نیا  هب  ناریا  هاش  اـب  نارهت ، هب  لاس 1972  رد  يرفـس  یط  يدوهی ]  ] رجنیـسک يرنه  نوسکین و  .دنتـسه  قارع  اب  قفاوت 
ایس نآ ، زا  دعب  لاس  هس  یط  .دنک  تلاخد  نایرج  رد  امیقتسم  هدش  هداد  روتسد  ایس  هب  .دنراد  هگن  دربن  لاح  رد  ار  اهدرُک  هک  دنتفای 

جرخ ناتسدرک  رد  رالد  نویلیم   16

هاش هب  هدحتم  تالایا  دزاس ، دـعاقتم  ار  نایـشروش  هک  دوب  نآ  فدـه  و  تفریذـپ ) یم  ار  يرتشیب  رایـسب  ياه  هنیزه  هاش  هتبلا   ) درک
.دنک ناشیاهر  دراذگب و  اهنت  ار  نانآ  داد  دهاوخن  هزاجا 

(1) .دنتشاد یم  هگن  نکمم  لکش  نیرت  یفخم  ار  تایلمع  نیا  اه  ییاکیرمآ 

زا .دنتـشادن  قارع  يوس  زا  اهدرُک  هب  يراتخمدوخ  ياطعا  يارب  لیامت  هزیگنا و  مادـک  چـیه  یهاـشنهاش  ناریا  لیئارـسا و  اـکیرمآ ،
تدش هب  زین  قارع  تلود  اهدرُک و  نایم  شزاس  اب  رگید  يوس 

ریسم رد  لیئارسا  يارب  دوجوم  هنیزگ  نیرتهب  تسب ، نب  لضعم و  نیا  دوجو  اریز  .دندوب  فلاخم 

: دوب هقطنم  رد  میژر  نآ  ینوماریپ  يژتارتسا  بیقعت 

ایس نامزاس  تاماقم   ] ام دنک : یم  ناشنرطاخ  سرام 1974  هام  خیرات  هب  ایس  ياه  تشاددای  زا  یکی 
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هاش .درادن  یشوخ  رظن  دشاب ، مه  يرهاظ  تروص  هب  دنچ  ره  درُک  راتخمدوخ  تلود  کی  سیسأت  هب  تبسن  هاش  هک  مینک  یم  رکف  [
قح شریذپ  زا  اهدرُک  عانتما  قیرط  زا  قارع  نآ  رد  هک  ...دناد  یم  تسب  نب  تیعقوم  کی  ندمآ  دـیدپ  رد  ار  دوخ  عفن  ام  دـننام  زین 

فیعض شا  ییاطعا  يراتخمدوخ 

تایلمع ياهرایعم  هب  تبسن  یتح  ام  یتاعالطا  نامزاس   ]... [ میرادن هلأسم  نیا  ندش  لح  هب  يا  هقالع  ام  دوخ  هن  هاش و  هن  .دوش  یم 
(1) .دراد هناریرش  یشور  زین  یناهنپ 

ینعی .ددرگ  یمرب  قارع  یتنطلس  میژر  طوقس  نارود  هب  هنیمز  نیا  رد  لیئارسا  اکیرمآ و  زیمآ  هئطوت  هناریرش و  مادقا  شور و  هنومن 
هک یماگنه  مساق ؛ میرکلادبع  يروهمج  تسایر  نامز 

.دسانش یم  تیمسر  هب  ار  اهنآ  دنک و  یم  راذگاو  اهدرُک  هب  ییاهزایتما  درک ، مالعا  تحارص  هب  يو 

تموکح  ] هایس میژر  تعاس  دنچ  فرظ  دندش و  دادغب  دراو  شترا  یماظن  ياهورین  زا  یشخب  بش ، تعاس 2  رد  هیئوژ 1958 ،  14
دومحم .دنتـشاد  تکرـش  زین  اهدرُک  زا  نت  ود  نآ  بیکرت  رد  هک  دش  لیکـشت  يروهمج  تلود  نیلوا  هاگنآ  .درک  طوقـس   [ یتنطلس

ماـن هب  تلود  یلاـع  ياروش  رد  لکـشتم  وضع  هس  زا  یکی   ]... [ يرتسگداد ریزو  یلع - یفطـصم  يرادـهب و  ریزو  دومحم - حـلاص 
یلم قوقح  ییاسانـش  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  قارع  تلود  یلاع ، ياروش  رد  يدنب  شقن  تکرـش  اب  .دوب  درُک  زین  يدنب  شقن  دـلاخ 

، درُک تارکمد  ياـهورین  زین  یبوـنج و  ناتــسدرک  تارکمد  بزح  ناوـخارف  ساـسا  رب  .تـشاد  مـالعا  قارع  يروـهمج  رد  اـهدرُک 
یلحم و يرادا  هاگتسد  دارفا  شالت  تیلاعف و 

فلاخم رصانع  اهدرُک  هینامیلس ، رهش  رد  .دش  یثنخ  دیدج  میژر  هیلع  هزرابم  رد  نارسفا  زا  یخرب 

 ]...[. دنتفرگ تسد  هب  ار  رهش  عاضوا  لرتنک  دوخ  علخ و  تموکح  زا  ار 

رد ناگدـننک  تکرـش  نینچمه  دـندوب و  بیقعت  تحت  قباس  میژر  رد  هک  یـسایس  نیلاـعف  هیلک  مساـق ، تلود  يوس  زا  یناـمرف  یط 
ار درُک  مدرم  نانیمطا  دامتعا و  نامرف  نیا  .دـندش  وفع  ینازراب  یفطـصم  يربهر  هب  ات 1945  ياه 1942  لاس  شخب  ییاهر  شبنج 
هب دادـغب  ياه  همانزور  زا  یکی  لاح ، نیمه  رد  .درک  رتشیب  درُک  مدرم  یلم  لیاسم  لح  رد  دـیدج  میژر  تیفرظ  تیلباق و  هب  تبـسن 

رطاـخ هب  هزراـبم  رد  روشک  یلاـها  رگید  تازاوم  هب  درُک  مدرم  تشون : دـیدج  تلود  یمـسر  لـفاحم  هب  قلعتم  يروـهمج » لا   » ماـن
رگید تیعضو  اب  قابطنا  رد  هراومه  اهنآ  تیعضو  هک  دنشاب  هتشاد  نانیمطا  دنناوت  یم  دنا و  هتسج  تکرش  قارع  لالقتـسا  يدازآ و 

.تفرگ دهاوخ  رارق  رظن  دروم  روشک  یلاها 
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(1) .درک تاقالم  يو  ناهارمه  رگید  ینازراب و  یفطصم  اب  ربتکا 1958  متفه  رد  مساق  میرکلادبع 

تاراظتنا ياه و  همانرب  ریاغم  ًالماک  هکلب  دوبن ، دنیاشوخ  نادنچ  ایس  داسوم و  یتاعالطا  ياه  نامزاس  يارب  روبزم  زیمآ  حلـص  دنور 
: دندز مادقا  هب  تسد  عیرس  روط  هب  نیاربانب  .دش  یم  یبایزرا  اهنآ 

یم یعـس  ارگتـسار  ياهورین  .تفرگ  تروص  یبونج  ناتـسدرک  رد  یتلوددـض  يدرُکدـض و  تایلمع  یهدـنامزاس  يارب  یتامادـقا 
ياه تیلاعف  هب  دوخ  هبون  هب  زین  ناریا  هیکرت و  ناسوساج  .دننک  داجیا  نانیمطا  مدع  ّوج  ینازراب  یفطصم  مساق و  تلود  نیب  دندرک 

 ]...[. دندروآ يور  هناراکبارخ 

درُک ناگدنیامن  تارکاذم ، یط  .دندرک  تاقالم  مه  اب  ینازراب  دمحا  ینازراب و  یفطـصم  مساق و  میرکلادبع  هیروف 1959  مهدزای 
زا تسرد  یسایس  دنور  همادا  تروص  رد  هک  دنتـشاد  مالعا  درُک  تسود  نهیم  ياهورین  مامت  ناتـسدرک و  تارکمد  بزح  يوس  زا 

(2) .تخادرپ دنهاوخ  نآ  زا  تیامح  هب  هناعطاق  اهنآ  دیامن ، یم  باتزاب  ار  درُک  یلم  عفانم  هک  يروهمج  تلود  بناج 

: دندز يا  هدنکارپ  ياه  تیلاعف  هب  تسد  اهنآ  راک  هنهک  ناسوساج  لیئارسا و  اکیرمآ و  یتاعالطا  ياه  سیورس  نایم  نیا  رد 

تاعالطا هعاشا  اب  دندز و  درُک  ياه  تارکمد  زا  يرایسب  عمق  علق و  هب  تسد  اهنآ  .دندش  بکترم  ار  یکانلوه  تیانج  نارگ  هئطوت 
تاساسحا نتخیگنارب  هب  ورین  مامت  اب  یبلط  ییادج  لوح  یلعج  ياهربخ  و 

ایوگ هک  دنتـشاد  مالعا  دندناوخ و  قارع  هدننک  مسقنم  ار  مساق  نارگ  هئطوت  نینچمه  .دـنتخادرپ  یبرع  هنایارگتـسار  یتسیلانویـسان 
.دنک میسقت  یبرع  يدرُک و  شخب  ود  هب  ار  قارع  دهاوخ  یم  مساق  تلود 

رادمامز لفاحم  هک  داد  خر  ینامز  رد  شروش  .درک  بلج  دوخ  هب  ار  یبرغ  ياه  تلود  لفاحم و  دعاسم  رظن  نارگ  هئطوت  هشقن  نیا 
یم كرادـت  هاـش  اضردـمحم  تنطلـس  تخت  لوح  یقرـش  یبوـنج و  ناتـسدرک  داـحتا  هنیمز  رد  ار  ییاـه  تیلاـعف  ناریا  اـکیرمآ و 

(3) .دندید

تلود نیب  یماظن  يریگرد  نئوژ 1963  رد  لاس 1961 ، رد  اهدرُک  هناحلسم  مایق  لابند  هب  اذل 

شردارب يراکمه  اب  فراع  مالسلادبع  ربماون 1963  رد  .دش  دیدشت  اهدرُک  دادغب و  يزکرم 

.دنتفرگ تسد  هب  ار  تردق  دندرک و  نوگنرس  ار  مساق  میرکلادبع  یقارع  نارسفا  زا  رگید  يرامش  فراع و  نمحرلادبع 
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اه یلیئارسا  روضح  ذوفن و  هنیشیپ 

تفگـش هکلب  هجوت و  لباق  تاعالطا  رابخا و  یبرغ  عباـنم  رد  قارع  ياـهدرُک  اـب  اـه  تسینویهـص  طاـبترا  هقباـس  هنیـشیپ و  هراـبرد 
.دروخ یم  مشچ  هب  يزیگنا 

یناتـسهوک هداتفا و  رود  هاگتماقا  ههد 1930  ياه  لاس  رد  اولیـش  نوویر  هک  ینارود  زا  لیئارـسا  یتاعالطا  ياـه  سیورـس  نـالاعف 
تسد هب  تاعالطا  نآ  هرابرد  ات  دیدرونرد  ار  قارع  ياهدرُک 

لماع ار  يدورمین  بوقعی  تسینویهـص ، لـفاحم  صاخـشا و  یـضعب  فصولا  عم   (1) .دندوب هدـش  دـنمقالع  اهدرُک  هلأسم  هب  دروآ ،
: تسا هدش  رجنم  اهدرُک  شروش  هب  ماجنارس  هک  دنا  هتسناد  تسینویهص  لفاحم  قارع و  ياهدرُک  نیب  طابترا  يرارقرب  یلصا 

یعیسو یسایس  يداصتقا و  تارثا  هک  یطباور  یلصا  رامعم  ناونع  هب  يو  زا  يدورمین  بوقعی ]  ] فیـصوت رد  رابکی  نوراش  لیرآ ] ]
هدش رجنم  قارع  ياهدرُک  شروش  ییاپرب  هب  هلمج  زا  هتشاد و 

(2) .درک دای  تسا 

، درُک ياه  هورگ  بازحا و  اـب  یتسینویهـص  تلود  نیب  طاـبترا  تیوقت  داـجیا و  رد  ار  هقطنم  يدوهی  ياـهدرُک  شقن  لـفاحم  یخرب 
.دنا هدرک  یبایزرا  مهم  یساسا و 

یط هک  دنا  هدرک  دروآرب  رفن  رازه  تسیب  دودح  لیئارـسا  شیادـیپ  زا  لبق  ات  ار  نیطـسلف  رد  يدوهی  ياهدرُک  دادـعت  دانـسا  یـضعب 
: تسا هدش  هفاضا  اهنآ  هب  زین  رفن  رازه  لهچ  دودح  یتسینویهص ، تلود  تیدوجوم  مالعا  هیلوا  ياه  لاس 

یط رد  دوب ؛ رفن  رازه  تسیب  لاس 1948 ، رد  لیئارسا  تلود  شیادیپ  زا  لبق  يدوهی  ياهدرُک  دادعت 
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دادعت .دـندرک  ترجاهم  ناماس  نآ  هب  ناریا  قارع و  ناتـسدرک  قطانم  زا  درُک  يدوهی  رازه  لهچ  دودـح  ياه 1950 و 1951  لاس 
هدز نیمخت  رفن  رازهدصکی  دودح  رضاح  لاح  رد  دنا  هدرک  ترجاهم  لیئارسا  هب  قارع  ناتسدرک  زا  اهنآ  رثکا  هک  يدوهی  ياهدرُک 

رد رفن  رازه  تسیب  افیح و  رد  رفن  رازه  تفه  هیربط ، رد  رفن  رازه  جنپ  سدقملا ، تیب  رد  رفن  رازه  جنپ  یس و  هک  دوش  یم 

.دننک یم  یگدنز  فلتخم  قطانم  رد  هیقب  و  هزغ ] راون  ندرا و  دور  یبرغ  هنارک  رد   ] نیشن يدوهی  ياه  كرهش 

متس زا  رارف  ببس  هب  هن  مسینویهـص و  ياه  هشیدنا  زا  يوریپ  لیلد  هب  افرـص  ناشترجاهم  هزیگنا  هکنیا  هب  دنرـصم  یلیئارـسا  ياهدرُک 
زونه تلع  نیمه  هب  دندوبن و  هجاوم  ناتـسدرک  رد  يداژن  یبهذم و  ضیعبت  اب  هاگ  چـیه  نانآ  اریز  تسا ؛ هدوب  یبهذـم  ای  یلم  ياه 

یگدنز رد  هنالاعف  ناتسدرک  نایدوهی  دنا ]...[  هدرک  ظفح  ار  دوخ  يدرُک  طیحم  ياه  تنـس  تداع و  دنناد و  یم  درُک  ار  دوخ  مه 
ياه يرادرهش  یسایس و  بازحا  هتسجرب  ياضعا  سلجم و  هدنیامن  نیدنچ  دنراد و  تکرش   [ یلیئارسا هعماج   ] یعامتجا یـسایس و 

هدش و دلوتم  ناتسدرک  هرقع  رهش  رد  هک  تسا  ناتسدرک  نایدوهی  یلم  نمجنا  ینونک  سیئر  ینومیش  بیبح  .دنتسه  درُک  لیئارسا ،
لیئارسا شترا  ناهدنامرف  زا  ياخدرم  قاحـسا  لارنژ  لاح  نیا  اب  .دنک  یم  تیلاعف  راک  بزح  زا  لیئارـسا  ناملراپ  هدنیامن  ناونع  هب 

هرقع رهش  دلوتم  زین  يو  .دور  یم  رامش  هب  يدوهی  درُک  ياه  تیصخش  نیرتزراب  زا  یکی 

.دوش یم  بوسحم  یلیئارسا  درُک  نارادمتسایس  زا  تسا و 

نانآ تیرثکا  یلو  دندرک ، ترجاهم  نیطسلف  هب  ناتسدرک  نایدوهی  زا  يدادعت  متسیب ، نرق  زاغآ  رد 

.دندرک ترجاهم  ياه 1970 و 1973  لاس  نیب  زین  ههد 1950 و  لیاوا  ههد 1940 و  نیب  هلصاف  رد 

ناریا هب  ناتـسدرک  قیرط  زا  ار  اـهنآ  هدرک ، کـمک  دـندرک  یم  یگدـنز  دادـغب  رد  ناـنچمه  هک  قارع  يدوـهی  رازه  هس  هب  اـهدرُک 
.دنتفر لیئارسا  هب  اجنآ  زا  هک  دنداد  يرارف 

(1) .داد یم  رارق  قارع  درُک  نایشروش  رایتخا  رد  ناریا  قیرط  زا  یماظن  يدام و  کمک  ات 1974  ياه 1963  لاس  یط  لیئارسا 

لباق ریگمشچ و  قارع  نیشندرک  قطانم  رد  یلیئارـسا  ناسوساج  تیلاعف  روضح و  يدالیم ، تصـش  ههد  یط  دوجوم ، كرادم  قبط 
: دوب هجوت 
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طبار رومأم  نیتسخن  ناونع  هب  لاس 1965  رد  هک  دراد  دای  هب  ار  یترفاسم  داسوم ] راک  هنهک  نارومأم  زا  ( ] یخمیک  ) یچمیک دـیوید 
ناتسدرک هب  ناشنطوم  رد  اهدرُک  رادید  يارب  هداد و  ماجنا  یلیئارسا 

.دومیپ ینالوط  یتدم  رد  ار  ناتـسدرک  ياه  ناتـسهوک  رطاق  رب  راوس  لیئارـسا  هنیباک  ناریزو  زا  یکی   [ 1966  ] دـعب لاس  .تسا  هتفر 
نایاتمه اب  یگنهامه  رد  يدورمین  بوقعی  هبتر ، یلاع  تاماقم  نیا  دیدزاب  رب  هوالع   ]... [ تشاد مان   (1) فایلا حیرا  هک  هداتسرف  نیا 
یکیرچ دربن  نیا  هب  لیئارـسا  کمک  مظعا  شخب  .تشاد  رظن  تحت  ار  ناتـسدرک  لئاسم  ناریا ، یماظن  ياهورین  كاواس و  رد  دوخ 

(2) .دوب تارفن  شزومآ  یماظن و  ياهدومنهر  هئارا  تروص  هب 

ماقم رد  يدرُک  لدـبم  سابل  اب  اهنآ  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  قارع  ياهدرُک  نایم  رد  تسینویهـص  ناراشتـسم  نارومأم و  ذوفن  روضح و 
: دندرک یم  لمع  مادقا و  درُک  بازحا  ناربهر  هیحان  زا  ریگ  میمصت  لماع و 

وربور فدـه  اب  یقارع ، یماظن  تأیه  کی  لیئارـسا ، بارعا و  هزور  شـش  گنج  زاـغآ  زا  شیپ  تسرد  لاس 1967 ، نئوژ  هاـم  رد 
ياضاقت اهدرُک  زا  دحاو ، ههبج  کی  اب  یتسینویهص  نمشد  نتخاس 

رد صخش  نیا  اما  .درک  در  تدش  هب  ار  اضاقت  نیا  لباقم  فرط  رد  درُک  کیرچ  کی  .دومن  سب  شتآ 

(3) .دوب یلیئارسا  ناراشتسم  زا  یکی  عقاو 

رد يراکناهنپ و  تیاهن  رد  ار  قارع  ناتسدرک  یسایس  بازحا  نایم  رد  دوخ  ذوفن  روضح و  ات  دنا  هدرک  شالت  هراومه  اه  یلیئارـسا 
.دنراد هگن  رارسا  زا  يا  هلاه 

دریگ و یم  رارق  روسناس  تحت  دوش ، یم  ناهنپ  تدش  هب  لیئارسا  رد  مه  زونه  هتفرگ  تروص  ناتسدرک  رد  هچنآ  یتایلمع  تایئزج 
(4) .دراد دوجو  یبوخ  لیالد  راک  نیا  يارب  ًالامتحا 

، یسوساج ياه  تیلاعف  رانک  رد  داسوم  ناسوساج  نارومأم و  لیئارسا و  یتاعالطا  سیورـس  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  يروآدای 
تراغ رد  قارع ، نیشندرک  قطانم  رد  یماظن  یتاعالطا و 

.دنا هتشاد  ناوارف  شقن  زین  ناماس  نآ  یخیرات  ياهبنارگ  راثآ 

ضرعم رد  اهدرُک  یخیراـت  راـثآ  ناونع  تحت  ار  ناتـسدرک  یخیراـت  راـثآ  زا  يداـیز  ياـه  هنومن  سدـقملا  تیب  رد  لیئارـسا  هزوم 
اه كرت  اه و  یقارع  اه ، یناریا  یخیرات  راثآ  زا  ات  تسا  هداد  رارق  شیامن 
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(1) .دشاب زیامتم 

نینچ يدوهی  ياـهدرُک  هب  طوبرم  يرنه  یخیراـت و  راـثآ  هاگـشیامن  يرازگرب  هب  يوـلهپ  نارود  زا  هدـنام  اـج  هب  دانـسا  زا  یکی  رد 
: تسا هدش  هراشا 

ینف یملع و  یگنهرف و  طباور  هرادا  هجراخ -  روما  ترازو 

هزوم راب  کی  لاس  هس  ود  ره  تفگ  يراج  هام  نیدرورف  مکی  یـس و  زور  تاقالم  رد  اجنیا  هجراخ  ترازو  هناـیمرواخ  هرادا  سیئر 
يرنه راثآ  زا  یهاگشیامن  سدقملا  تیب  رد  عقاو  لیئارسا  یلم 

نیا يرازگرب  زا  روـظنم  دـنک و  یم  رازگرب  ار  ناـهج  ياـهروشک  زا  یکی  دوـهی و  ياـه  تـیلقا  یلحم  ياهـسابل  کـیرولکلوف و  و 
اب دنا  هدرک  ترجاهم  لیئارـسا  هب  اهروشک  نآ  زا  جیردت  هب  هک  ینایدوهی  زا  هدع  نآ  یموق  یگنهرف و  طابترا  هک  تسنآ  هاگـشیامن 

نینچ راـب  ود  هتـشذگ  لاـس  تشه  تفه  لـالخ  رد  هک  دروآ  لاـثم  هنومن  ناونع  هب  دوش و  هتـشاد  هگن  ظوفحم  اـهنآ  یلـصا  نطوـم 
راثآ زا  یهاگشیامن 

هجوت لابقتسا و  دروم  دش و  لیکشت  هزوم  نآ  رد  لصالا  [ يریازجلا  ] يا هریزجلا  شکارم و  نایدوهی 

.تفرگ رارق  یمومع 

زا رتشیب  ناریا و  زا  رتمک  داژندرُک  يدوهی  يا  هدع  نوچ  هک  تشاد  راهظا  همدقم  نیا  زا  سپ  هدربمان 

هب ار  هاگـشیامن  نیا  يراـج  لاـس  یط  رد  دراد  رظن  رد  هزوم  نآ  ياـیلوا  دـنا  هدرک  ترجاـهم  روشک  نیا  هب  هیروس  هیکرت و  قارع و 
یگدنز عون  رلکلوف و  یلحم و  ياهسابل  یقیسوم -  يرنه -  راثآ  ضرعم 

هزوم نآ  رد  کیرولکلوف  روما  سانشراک  Orah Shwartz مناخ دنراد  رظن  رد  ور  نیا  زا  دـنهد و  صاصتخا  داژندرُک  نایدوهی 
هنومن یهاشنهاش  تلود  هطوبرم  تاماقم  اهنامزاس و  ییامنهار  اب  ات  دـنراد  مازعا  ناریا  هب  هتفه  دـنچ  يارب  ساکع  کی  تیعم  رد  ار 

يرنه راثآ  اهسابل و  زا  ییاه 

داژندرُک نایدوهی  زا  هک  لیبق  نیا  زا  يراثآ  اب  دـنرادرب و  ییاهـسکع  نانآ  تسیز  طیحم  هناـخ و  زا  هیهت و  یناریا  يدوهی  ياـهدرُک 
بیترت تسا  هیهت  تسد  رد  ای  هدش و  كرادت  قارع  هیروس و  هیکرت و 

.دنهدب ار  رظن  دروم  هاگشیامن  يرازگرب 

ار بتارم  دشاب  یم  دنمزاین  قیقحت  هناورپ  رودص  هب  روکذم  هزوم  دوصقم  لوصح  هک  یتروص  رد  دنیامرف  روتسد  تسا  دنمـشهاوخ 
ياهمرف لاسرا  لیمکت و  هب  تبسن  ات  دنراد  مالعا  یفارگلت 

ریاس ماجنا  باب  رد  تسین  قیقحت  هناورپ  رودص  هب  يزاین  هک  یتروص  رد  دوش و  مادقا  هطوبرم 
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.دنراد مالعا  ار  هجیتن  لومعم و  یضتقم  مادقا  هطوبرم  ياهنامزاس  تقفاوم  لیصحت  تافیرشت و 
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.تایحلا یغاد ، هرق  نارماک  - . 1
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(1) ییاضترم یضترم 

هدرتسگ و تیلاعف  زا  ناشن  ناریا  هب  یمازعا  یلیئارـسا  ساکع  اب  يراکمه  رب  ینبم  لیئارـسا  یلم  هزوم  ياضاقت  هرابرد  كاواس  هماـن 
راثآ هنوگ  ره  يروآ  عمج  رد  اه  یلیئارسا  يدج 

: دراد هیروس  هیکرت و  قارع ، ناریا ، رد  يدوهی  ياهدرُک  هب  طوبرم  یگنهرف  يرنه و  یخیرات ،

لیئارسا رد  هاگشیامن  لیکشت  هرابرد 

هراـبرد نآ  مئامـض  گرب  ود  مامـضنا  هب  هجراـخ  روما  ترازو  هخروم 17/2/36  هرامـش 41/17-1094/4  همان  یپکوتف  هلیـسونیدب 
ناریا داژندرُک  نایدوهی  یلحم  ياهسابل  کیرولکلوف و  يرنه و  راثآ  زا  یهاگـشیامن  يرازگرب  رب  ینبم  لیئارـسا  یلم  هزوم  ياضاقت 
تسا دنمشهاوخ  .ددرگ  یم  دافیا  تسویپ  هب  ناریا  هب  ساکع  کی  مناخ Orah-Shwartzو  مازعا  هیروس و  هیکرت و  قارع -  - 

دنراد ناریا  هب  هدش  دای  مناخ  ترفاسم  روبزم و  هاگشیامن  لیکشت  دروم  رد  يرظن  هنوگره  دییامرف  روتسد 

.دنراد مالعا  هجراخ  روما  ترازو  هب  امیقتسم  ار  بتارم 

.یضتقم مادقا  هنوگ  ره  عالطا و  تهج  متشه  لک  هرادا  تیریدم  هدنریگ :

(2) لک ریدم 

363 ص :

.م هرامش 153/ خروم 4/2/2536[1356 ،] ویوآ ، لت  رد  یهاشنهاش  هجراخروما  ترازو  ناگدنیامن  همان  - . 1
هرامش 53079/232. خروم 21/2/36[1356 ،] كاواس ، دنس  - . 2
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لیئارسا ماک  هب 

گنج و داجیا  زین  وس و  کی  زا  قارع  ناریا و  نیب  شنت  دـیدشت  داجیا و  صوصخ  هب  رگیدـکی ، اب  هقطنم  ياهروشک  ندرک  ریگرد 
شرتسگ و هقطنم و  ياه  تلود  ندرک  لوغـشم  فدـه  اب  لیئارـسا  هئطوت  زا  یـشخب  روشک ، نآ  تلود  اب  یقارع  ياـهدرُک  نیب  زیتس 
اب اه  تسینویهـص  رگید ، نایب  هب  .دـش  یم  مامت  یتسینویهـص  تلود  دوس  هب  تیاهن  رد  هک  دوب  يا  هقطنم  یلحم و  تاشاشتغا  قیمعت 
یم لالخا  ناناملـسم  فوفـص  رد  فلتخم  لاکـشا  هب  هقطنم ، یمومع  راکفا  فارحنا  ناملـسم و  ياـهروشک  یلخاد  ياوق  فیعـضت 

.دنوش نانآ  یتسینویهصدض  داحتا  عنام  ات  دندرک 

فارتعا نینچ  اه  یلیئارسا  یناطیش  ياهدرگـش  صوصخ  رد  لیئارـسا  یتاعالطا  سیورـس  يدوهی  راک  هنهک  نارومأم  زا  نیناد  ارزع 
: دنک یم 

هک دشاب  هتـشاد  تسناوت  یمن  نیا  زج  يریـسفت  میداد ، یم  قارع  رد  درُک  ناگدنمزر  هب  ام  هک  ار  ییاه  کمک  دوب  نشور  نم  يارب 
لوغـشم اب  هار  نیا  زا  ام  هک  دوب  نآ  تقیقح  لاح  ره  هب  یلو  .میدرک  یم  یـشک  هرهب  دوخ  ياه  نامرآ  هار  رد  اهدرُک  يدژارت  زا  ام 

رد قارع  شترا  زا  یهجوت  روخرد  شخب  ندرک 

(1) .میروآ یم  تسد  هب  یماظن  ياه  تیزم  اهدرُک ، هلأسم  اب  ییورایور 

نارـسفا زا  زتاک  لئوماس  .دوب  لیئارـسا  ینوماریپ  يژتارتسا  زا  یتمـسق  ینعی  یتسینویهـص ، رتگرزب  يویرانـس  زا  یـشخب  تایلمع  نیا 
: تسا هتشون  قارع  ناتسدرک  هقطنم  رد  لیئارسا  ینوماریپ  يژتارتسا  هرابرد  لیئارسا  یماظن  یتاعالطا  دحاو  قباس 

365 ص :

صص 235-234. سیروم ، ینب  کلب و  نای  - . 1
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ياه تلم  همه  اب  رایع  مامت  گنج  کی  اب  ییورایور  يارب  لیئارسا  دوب  اه  لاس 

نیا رد  یگداتسیا  تهج  ییاناوت  بسک  يارب  .دش  یم  هدامآ  قرش -  رد  قارع  يدوعـس و  ناتـسبرع  ات  برغ  رد  شکارم  زا  برع - 
نآ دش  یم  هک  دوب  هدروآ  دیدپ  یصاخ  يژتارتسا  لیئارسا  گنج ،

هناـیمرواخ رد  ناملـسمریغ  برعریغ و  ياـه  تلم  اـه و  تلود  اـب  لیئارـسا  يژتارتـسا ، نـیا  ساـسا  رب  .دـیمان  نوـماریپ » زا  عاـفد   » ار
هبنج زا  اـهدرُک  ندرک  لاـعف  يارب  ییاـه  شـالت  قارع ، ندرا و  يورین  ندـش  یکی  زا  سرت  رطاـخ  هـب  .دروآ  یم  دـیدپ  ییاـهداحتا 

 ]...[. تفرگ یم  تروص  یماظن 

روط هب  اهدرُک  زا  تسا ، نآ  یماظن  دنمتردق  نیشام  قارع و  فیعضت  يارب  یلاع  تصرف  اهدرُک  زا  تیامح  هک  دوب  هدیمهف  لیئارـسا 
یماظن یتاعالطا  دحاو  مه  داسوم و  مه  .درک  یم  تیامح  ینلع 

رایتخا رد  قارع  شترا  دروم  رد  ار  یلوا  تسد  تمیقیذ و  تاعالطا  اهدرُک  اب  طابترا  .دـندرک  یم  ینابیتشپ  اـهنآ  یماـظن  هزراـبم  زا 
نارسفا اهدرُک و  نیب  یناهنپ  ییاه  تاقالم  .داد  یم  رارق  لیئارسا 

هبخن دحاو  نارسفا  زا   (1) بجر کیرآ  ناورس  دنتفر ، اهدرُک  تاقالم  هب  هک  ینارـسفا  هلمج  زا  .تفرگ  یم  تروص  لیئارـسا  شترا 
تاعالطا دـحاو  .درب  مان  ناوت  یم  ار  یتایلمع  هخاش  هدـنامرف  نواعم  يویز )  ) (2) یبهذ يدنق » ( » میوافر  ) میحر پیترس  سـسجت و 

هکبش قیرط  زا  دوب  رداق  یماظن 

شیارآ لماش  تاعالطا  نیا  .دروآ  تسد  هب  قارع  شترا  زا  ماگنه  هب  يریوصت  ناتسدرک  رد  داسوم 

یتح و  زاورپ ، لباق  یگنج  ياهامیپاوه  دادعت  هتسد ، دح  ات  نآ  ینامزاس  رادومن  قارع و  یگنج 

(3) .دش یم  نآ  یماظن  نانابلخ  رثکا  مان 

روضح و یلیئارـسا  ناـسوساج  یتقو  1352ش ، لاس 1973م / رد  ناـضمر  گـنج  هب  فورعم  لیئارـسا  بارعا و  مراـهچ  گـنج  رد 
، دـندش راک  هب  تسد  اروف  دـندرک ، یبایزرا  يدـج  ار  لیئارـسا  هیلع  رـصم  يروس و  ياهورین  هب  تدـعاسم  يارب  قارع  شترا  دورو 

روـط هب  ههبج  دـنچ  رد  روـضح  هب  رداـق  اـه  یقارع  اـت  دـنروآ  دوـجو  هب  قارع  تلود  هیلع  ناتـسدرک  هـقطنم  رد  ار  يدـیدج  هـهبج 
.دنشابن یتسینویهص  دض  ههبج  صوصخ  هب  نامزمه ،

(4): دیوگ یم  نینچ  صوصخ  نیا  رد  داسوم  سیئر  ریمض  لارنژ 

[1973  ] 52 هام / رهم   25
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صص 334-333. زتاک ، لئوماس  - . 3
.25/7/1352 كاواس ، سیئر  يریصن  هب  داسوم  تقو  سیئر  ریمض ، لارنژ  همان  - . 4
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لوغـشم هیروس  شترا  یلامـش  ههبج  رد  .مراذـگب  گنج  عیاقو  ناـیرج  رد  ار  یلاـعبانج  هلیـسو  نیدـب  ملیاـم  زیزع  يریـصن  راـسمیت 
ًالبق هک  هدراذگ  یقارع  ياهورین  هدهع  هب  ار  یگنج  هقطنم  تیلوئسم  هیروس  .دشاب  یم  قشمد  زا  عافد  رطاخ  هب  دوخ  نامزاس  دیدجت 

ياهورین مازعا  لوغـشم  زونه  اهیقارع  یتیثیح  لیالد  هب  دنا و  هدروخ  تسکـش  يدـیدش  وحن  هب  هدرک و  ادـیپ  دروخرب  ام  ياهورین  اب 
.دنا هتشاداو  گنج  هب  هیروس  ههبج  رد  ار  اهورین  نیا  هدوب و  هیروس  هب  رتشیب 

هک هدومن  مازعا  هیروس  هب  یهرز  پیت  کی  هدرکن و  تمواقم  هدراو  ياهراشف  لباقم  رد  نیـسح  کـلم  دـیراد  عـالطا  هک  روطناـمه 
رقتسم نالوج  تاعافترا  یبونج  حانج  لباقم  تمسق  رد  نونکا 

.تسا هدش 

فرط هب  هدوب و  هیروس  كاخ  رد  دوخ  تیوقت  لوغـشم  اـم  ياـهورین  .دـشاب  یم  هقطنم  رد  یقارع  رگـشل  یهدـنامرف  تحت  پیت  نیا 
.دننک یم  تفرشیپ  قرش  لامش و 

لمحتم يدایز  تاراسخ  تافلت و  اهیرصم  .میتسه  نیب  شوخ  نآ  هرابرد  ام  تسا و  هدشن  عورـش  زونه  انیـس  ههبج  رد  یلـصا  گنج 
اوه و قیرط  زا  هیروس  رـصم و  هب  فلتخم  ياهحالـس  ددجم  نیمأت  تهج  رد  دوخ  میظع  ياهـشالت  هب  ناکامک  اهیوروش  .دـنا  هدـش 

اهیوروش .دنهد  یم  همادا  ایرد 

ورنیا زا  دـش و  دـهاوخ  روظنم  يوروش  تیقفوم  ناونع  هب  گـنج  نیا  رد  بارعا  تیقفوـم  هنوـگ  ره  هک  دـننک  یم  طابنتـسا  روـطنیا 
.دنیامن يرادرب  هرهب  هقطنم  رسارس  رد  دوخ  عفانم  هعسوت  روظنم  هب  گنج  نیا  زا  ات  دننک  یم  شالت  ادیدش 

يوروش و تاین  ققحت  زا  يریگولج  يارب  اکیرمآ  ياهتیلاعف  لباقم  رد  ام  تسا و  هاگآ  يوروش  دـصاقم  زا  اـکیرمآ  هدـحتم  تـالایا 
دروآ یم  لمع  هب  ام  زا  اکیرمآ  هک  یغیردیب  تیامح  نینچمه 

.میرازگساپس هزادنا  یب 

ياهروشک هب  نینچمه  اهیوروش  هیروس  رـصم و  ياهـشترا  یمزر  ییآراـک  ءاـیحا  روظنم  هب  یماـظن  گرب  زاـس و  نیمأـت  زا  هتـشذگ 
یتاعالطا هب  ار  یلاعبانج  هجوت  ملیام  هنیمز  نیا  رد  .دنیامن  ریگرد  ینونک  گنج  رد  ار  دوخ  شیپ  زا  شیب  ات  دـنروآ  یم  راشف  یبرع 

دنراد رظن  رد  دندوب  هداتسرف  ورین  هیروس  هب  ًالبق  هک  اهیدوعس  .میامن  بلج  میا  هدرک  تفایرد  يدوعس  ناتسبرع  دروم  رد  هک 

دننک تساوخرد  ناریا  زا  تسا  نکمم  اهیدوعـس  .دنتـسرفب  هیروس  هب  كاه »  » عون زا  ییاوهدض  ياهکـشوم  لماش  يرتشیب  ياهورین 
اهنآ هب  هیروس  هب  اهکشوم  نیا  ییاوه  لقن  لمح و  دروم  رد  هک 

روط هب  اهنآ  يریگرد  هک  دنکن  كرد  ار  هتکن  نیا  يدوعس  ناتسبرع  دراد  لامتحا  .دیامن  کمک 
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.دنک یم  کمک  يوروش  عفانم  هب  میقتسمریغ 

تساوخرد نیا  یعقاو  یکیژتارتسا و  تیمها  یلاعبانج  دنک  کمک  تساوخرد  امش  زا  يدوعـس  ناتـسبرع  هک  یتروص  رد  مراودیما 
.دییامرفب طابنتسا  ار 

هتکن نیا  هب  ار  وا  هجوت  مداد و  عالطا  یفطصمالم  هب  ار  دوخ  هدیقع  نم  ناتسدرک  عاضوا  دروم  رد 

.دهد یم  اهدرُک  تسد  هب  ار  یبوخ  تصرف  عوضوم  نیا  هدش و  هداتسرف  هیروس  هب  قارع  شترا  زا  یگرزب  شخب  هک  مدرک  بلج 

هدیدرگ و فیعـضت  نیـشندرک  قطانم  رد  رقتـسم  قارع  یماظن  ياهدـحاو  هکنیا  رب  ینبم  میدرک  تفایرد  یتاعالطا  ام  هتـشذگ  زور 
تسین دیدرت  .تسا  هدیدرگ  مازعا  هیروس  هب  اهدحاو  نیا  زا  یتمسق 

.دراذگ یم  دیدش  تایلمع  عورش  روظنم  هب  اهدرُک  رایتخا  رد  یلاع  یتصرف  لوحت  نیا  هک 

هتشاد لوذبم  يراج  عیاقو  نوماریپ  مهم  رایسب  تاعالطا  نیمأت  هار  رد  هک  ییاهششوک  رطاخ  هب  ارم  یبلق  تارکشت  تسا  دنمشهاوخ 
.دیریذپب دیا 

ریمض لارنژ  رادتسود -

هب یناسر  کمک  زا  لیئارـسا  تعفنم  هرابرد  زا 2000 ، سپ  لیئارـسا  باتک  رد  تسینویهـص  راک  هنهک  لارنژ   (1) هینس میارفا  رتکد 
قطانم رد  یلیئارـسا  یتاـعالطا  یماـظن و  نارـسفا  شقن  یتح  روشک و  نآ  تموکح  هیلع  اـهنآ  زیهجت  کـیرحت و  قارع و  ياـهدرُک 

: دسیون یم  روبزم  یگنج 

یم کمک  قارع  شترا  اـب  گـنج  رد  ینازراـب  یفطـصمالم  ناگدـنمزر  هب  لیئارـسا  شترا  نارـسفا  و 1970  ياـه 1960  ههد  رد 
لامش رد  گنج  نیدایم  رد  اهدرُک  هب  لیئارسا  ياه  ییامنهار  نینچمه  .دندرک 

هب کـمک  قیرط  زا  هک  دـنتفایرد  یبوخ  هب  اـه  یلیئارـسا  نارود  نآ  رد  .دـنراد  ناـعذا  رما  نیا  هب  دارکا  دوخ  هدوـب و  رمثرمثم  قارع 
نامیپمه تسود و  کی  زا  یتآ  ياه  لاس  رد  لیئارسا  قارع ، دارکا 

(2) .دش دهاوخ  رادروخرب  بوخ 

تموـکح رارقتـسا  يارب  شـالت  هـن  یتسینویهـص ، مـیژر  يژتارتـسا  نارود  نآ  رد  هـک  تـسین  هدـیاف  زا  یلاـخ  هـتکن  نـیا  هـب  هراـشا 
رد يا  هئطوت  هکلب  قارع ، نیشندرک  قطانم  يارب  راتخمدوخ 
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يرتخاب هنارک  يرهش  روما  هرادا  هب  سپس  دیسر و  یپیترس  هجرد  هب  لیئارسا ، شترا  رد  کشزپ  ناونع  هب  هیئوژ 1958  رد  .تخادرپ 
.دمآرد لیئارسا  ناملراپ  تِسنِک  تیوضع  هب  رگراک  بزح  يوس  زا  لاس 1992  رد  هینس  .دش  بوصنم  ندرا  دور 

بالقنا نارادساپ  هاپـس  داتـس  یهدنامرف و  هدکـشناد  رـشان  يرداج ، میرکلادبع  همجرت  زا 2000 ، سپ  لیئارـسا  هینـس ، مـیارفا  - . 2
صص 125-124. لوا 1381 ، پاچ  یمالسا ،
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یماح و ار  دوخ  اه  یلیئارـسا  زورما  هچنآ  اما  .دوب  رتسکاـخ  ریز  شتآ  نوچ  هقطنم ، رد  شاـشتغا  جنـشت و  شرتسگ  داـجیا و  تهج 
تسینویهص هینس  میارفا  .تسا  لیئارسا  يا  هقطنم  يژتارتسا  تهج  رد  درُک  لقتـسم  روشک  داجیا  موزل  دننک ، یم  دادملق  نآ  نابیتشپ 

: دسیون یم  نینچ  صوصخ  نیا  رد 

نیب ترودـک  عفر  روظنم  هب  یلیئارـسا ] لفاحم  يوس  زا   ] يدـج ياه  شـالت  زا 2000 ] سپ  لیئارـسا   ] باتک نیا  شراگن  ناـمز  رد 
هنایمرواخ هک  مرادن  یکـش  .دـنربب  شیپ  ار  دوخ  فادـها  دـنناوت ]...[  یم  داحتا  اب  اهنت  دارکا  هچ  دوب ، نایرج  رد  ینابلاط  ینازراب و 
نایدوهی نیـشیپ  طباور  هچنانچ  .دوب  دهاوخ  درُک  راتخمدوخ  تموکح  ای  لقتـسم  روشک  ندمآ  دوجو  هب  دـهاش  لاس 2000  زا  سپ 

اب ناتسدرک 

ناوت یم  میهد ، رارق  رظن  دم  ار  قارع  ياهدرُک  زا  لیئارسا  هتشذگ ي  ینابیتشپ  زین  ناشناگیاسمه و 

مزال ام  رب  دوب و  دهاوخ  لیئارسا  تسود  درُک ، راتخمدوخ ) ای   ) لقتسم روشک  هک  درک  ضرف  نینچ 

(1) .مینک کمک  دوخ  لقتسم  روشک  داجیا  رد  عیرست  تهج  ار  نانآ  اهدرُک ، تساوخرد  تروص  رد  تسا 

زیگنارب لاؤـس  كوکـشم و  رایـسب  روـشک  نآ  نیـشندرک  قطاـنم  رد  قارع ، ثعب  بزح  مادـص و  طوقـس  زا  سپ  ینعی  زورما ، هچنآ 
.تسا ناماس  نآ  رد  مسینویهص  ینوماریپ  يژتارتسا  ياتسار  رد  اه  تسینویهص  هبناج  همه  راکشآ  ناهنپ و  شالت  تسا ،

369 ص :

ص 125. عبنم ، نامه  - . 1
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كرتشم تایلمع 

تاـیلمع تامادـقا و  زین  داـسوم  كاواـس و  دـندوب ، هتفرگ  شیپ  هـقطنم  رد  لیئارـسا  اـکیرمآ و  هـک  یکرتـشم  تسایـس  ياتـسار  رد 
.دنتشاذگ ارجا  ضرعم  هب  يزیر و  همانرب  دادغب ، يزکرم  تموکح  هیلع  قارع و  ياهدرُک  نایم  رد  ار  دوخ  كرتشم 

تشگزاب صوصخ  هب  مساق و  میرکلادبع  تموکح  اهدرُک و  نایم  هدمآ  لمع  هب  ياه  قفاوت 

لراهرسیا اب  یتارکاذم  یط  كاواس  سیئر  رایتخب  رومیت  .دوبن  لیئارسا  هاش و  تسایس  اب  راگزاس  هجو  چیه  هب  قارع  هب  یفطـصمالم 
هب دـیدج  هدـمآ  دوجو  هب  طیارـش  زا  ار  دوخ  ینارگن  لیئارـسا ، ناریا و  كرتشم  عفانم  فادـها و  يروآدای  اـب  داـسوم ، تقو  سیئر 

: درک یم  مالعا  تحارص 

دارفا هحلسا و  هک  یـسور  ياهیتشک  روبع  دهاش  رهـشمرخ  نادابآ و  ياه  هلکـسا  زا  دوخ  مشچ  اب  هبـستکم  تاعالطا  زا  رظنفرـص  ام 
ییاهدرُک یلو  دندوب  رفن  ات 270  دودح 250  رد  دنتفر  يوروش  هب  ناریا  هار  زا  یتقو  اهینازراب  .میتسه  دننک  یم  دراو  قارع  هب  حلسم 

هب یسور  یتشک  اب  هک 

مسینومک ذوفن  هعسوت  رب  لاد  هک  تاکن  نیا  زا  رظنفرص  دندوب  رفن  دودح 850  رد  دنتشگزاب  قارع 

هب ار  يوروش  شترا  دورو  تساوخرد  حلـص  ظـفح  ناوـنع  هب  مساـق  هدـنیآ  رد  تسا  نکمم  هک  تشاد  هجوـت  دـیاب  تسا  قارع  رد 
اکیرمآ زا  نانبل  تلود  هک  روطنامه  دوش  یم  لالدتـسا  نینچ  دسر و  یم  شوگ  هب  نونکا  مه  زا  هک  تسیا  همزمز  نیا  دنکب و  قارع 

ار روشک  نآ  نازابرس  دورو  ياضاقت 

.دنکب ار  یتساوخرد  نینچ  يوروش  زا  دراد  قح  زین  مساق  دومن 

میشاب هتشاد  روشک  نآ  رد  یتاناکما  یبرغ  لود  ام و  دیاش  دنتسین و  طلسم  قارع  رد  ًالماک  اهتـسینومک  مساق و  زونه  زورما  هچ  رگا 
دوجو ام  يارب  یتاناکما  نینچ  رگید  یکیدزن  هدنیآ  رد  یلو 

مینک بلج  دوخ  يوس  هب  ار  مساق  نامز  تشذگ  اب  دراد  ناکما  هک  دوش  روصت  رگا  .تشاد  دهاوخن 

رکف زرط  نیا  .میا  هدرک  تنایخ  دوخ  ياهتلم  عفانم  هب  تقیقح  رد  میا و  هدیرورپ  رس  رد  یماخ  لایخ 

ص:371
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یندوشخب هجو  چیه  هب  ام  يارب  یلو  دراد  ناکما  تسا  شتآ  نوناک  زا  رود  شا  هناخ  هک  یسک  يارب 

(1) .تسین

: دنا هتشون  نینچ  كرتشم  يراکمه  نیا  هرابرد  یبرغ  عبانم  یضعب 

لاس 1976 رد  هک  يا.يآ.یـس  زا  یـشرازگ  هتفگ  هبانب  .دـنتخادرپ  مه  اب  کیدزن  يراکمه  هب  لیئارـسا  ناریا و  یناهن  ياه  نامزاس 
کمک كاواس  ياه  تیلاعف  هب  داسوم  .دـش  كاواس  اب  كرتشم  تایلمع  راکردـنا  تسد  اـه  لاـس  يارب  داـسوم  هدـش :]...[  هتـشون 

(2) .درک ینابیتشپ  قارع  ياهدرُک  زا  هدرک و 

دیدهت و قارع ، تلود  اب  دارکا  داحتا  دیدج  طیارش  رد  ار  هقطنم  رد  هاگیاپ  تردق و  هب  اهدرُک  یبایتسد  كاواس  تقو  سیئر  رایتخب 
فلتخم ماوقا  فیاوط و  کیرحت  يریگ و  هرهب  یـشم  دیدج ، دنور  تیعـضو و  اب  هلباقم  يارب  وا  .درک  یم  یبایزرا  ناریا  يارب  رطخ 

: داد رارق  دوخ  ياهداهنشیپ  روتسد  رد  ار 

ریخا زور  دنچ  رد  .تسا  قیقد  ابیرقت  روشک  نآ  هرابرد  ام  تاعالطا  میتسه و  کیدزن  قارع  هب  ام 

درُک و يروـهمج  ربـهر  یفطـصمالم  نآ  رد  هک  دـسر  یم  شوـگ  هـب  قارع  رد  درُک  برع و  لاردـف  ياـهیروهمج  لیکـشت  هـمزمز 
هب ار  قارع  تسا  لـیام  هک  تسا  يوروش  يوزرآ  اـب  قفاوم  ًـالماک  رما  نیا  .دوـب  دـهاوخ  برع  يروـهمج  ربـهر  مساـق  میرکلادـبع 
هک یتارطاخم  هب  دـیاب  تروص  نیا  رد  .دروآ  دوجوب  يرتگرزب  يوروش  ریهامج  داحتا  ادـعب  ات  دـنک  میـسقت  کچوک  ياـهیروهمج 
ام دنروآ و  یم  دوجوب  ار  يراوشد  هلئسم  دننک  ادیپ  هنایمرواخ  رد  یهاگیاپ  اهدرُک  رگا  .درک  هجوت  دوش  یم  هیکرت  ناریا و  بیـصن 
زا رظنفرــص  ددـنویپ  عوـقوب  یــضرف  نـینچ  رگا  .درک  دـنهاوخن  یناـبیتشپ  یتـلود  نـینچ  زا  یبرغ  گرزب  لود  هـک  میتـسین  نـئمطم 

شور درک  لاوئس  دوخ  زا  دیاب  دوش  یم  هیکرت  ناریا و  بیصن  هک  یتارطاخم 

.دوب دهاوخ  هچ  سکعلاب  رصم و  هب  تبسن  يوروش 

یبونج لیابق  رامـش - هفیاط  اهدرُک - زا : دـنترابع  لماوع  نیا  .دنـشاب  یم  قارع  لـخاد  رد  تلاـخد  هب  رداـق  هک  دنتـسه  یلماوع  ]...[ 
کلم ژیتسرپ  ذوفن و  نینچمه  لصوم و  كوکرک و  كرت  تیلقا  ناـیم  رد  اـهکرت  ذوفن  قارع ، نایعیـش  ناـیم  رد  ناریا  ذوفن  قارع - 

(3) .قارع رد  نیسح 

372 ص :

.9/2/38 خروم : لراه ؛ رایتخب و  رومیت  لیئارسا  ناریا و  یتاعالطا  ياه  سیورس  ياسؤر  رادید  زا  كاواس  شرازگ  - . 1
ص 233. سیروم ، ینب  کلب و  نای  - . 2

خروم 9/2/1338. لراه  رسیا  رایتخب و  رومیت  داسوم  كاواس و  ياسؤر  رادید  زا  كاواس  شرازگ  - . 3
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لیئارسا ناریا و  یتاعالطا  سیورـس  ياسؤر  نیب  تاقالم  رد  حرط  لباق  ثحابم  روحم  هرابرد  یتشاددای  كاواس ، دانـسا  زا  یکی  رد 
هیهت و یقارع  دارکا  ياهاضاقت  تابلاطم و  روحم  لوح  كاواس و  تاماقم  يوس  زا  ارهاظ  هک  تشاددای  نیا  رد  .دروخ  یم  مشچ  هب 

رگید يوس  زا  .تسا  هدش  هراشا  ناریا ، لاناک  زا  قارع  ياهدرُک  هب  لیئارسا  ياه  کمک  زا  يدراوم  هب  هدش ، نیودت 

تطاـسو اـب  قارع ، ياـهدرُک  يارب  یماـظن  تازیهجت  لاـسرا  زا  رظن  فرـص  اـه  یلیئارـسا  هک  دزاـس  یم  نشور  یبوـخ  هب  دنـس  نیا 
.دندرک یم  مازعا  لیئارسا  یماظن  شزومآ  زکارم  هب  یماظن  شزومآ  يارب  ار  اهنآ  زا  يرامش  كاواس ،

: میناوخ یم  نینچ  دوش  هرکاذم  ریمض )  ) ریماز لارنژ  اب  تسا  رارق  هک  يدراوم  ناونع  اب  رظن ، دروم  تشاددای  رد 

دوش هرکاذم  ریمز  لارنژ  اب  تسا  رارق  هک  يدراوم 

ریگرد هک  هتشذگ  رد  دنراد  یم  راهظا  .دنراد  لیئارسا  زا  يرتشیب  یلام  کمک  تساوخرد  دارکا  - 1

میناوتب ات  میراد  يرتشیب  جایتحا  نونکا  .دندرک  یم  کمک  ام  هب  نیریاس  زا  رتشیب  میدوب  گنج 

.میزاس يوق  قارع  تلود  لباقم  رد  ار  دوخ  هداد  هعسوت  ار  دوخ  تالیکشت 

رفن  22 دوشب ، مزال  ینیب  شیپ  نونکا  مه  زا  هک  دوش  هداد  یبیترت  یمجاهت  هحلسا  کمک  ظاحل  زا  - 2

ناریا هب  لیئارسا  زا  رظن  دروم  ياهکنات  دنیامن  یم  داهنـشیپ  دنا  هدنام  نیرمت  نودب  نونکا  دنا  هدید  یهرز  تامیلعت  لیئارـسا  رد  هک 
يرورض عقاوم  رد  هک  دراد  ار  نسح  نیا  ناریا  هب  اهکنات  لاقتنا  انمـض  دنهد  همادا  ناریا  رد  دوخ  تانیرمت  هب  ام  دارفا  ات  ددرگ  لمح 

.دوب دهاوخ  سرتسد  رد  تعرس  اب 

هب نونکات  هکنیا  لثم  .دوشب  یتامادقا  لیئارسا  فرط  زا  دوب  هدش  هدعو  نوتوت  شورف  هرابرد  - 3

.تسا هدیسرن  هجیتن 

هگن يراک  ناهنپ  رارسا و  زا  يا  هلاه  رد  ار  قارع  ياهدرُک  نایم  رد  دوخ  ذوفن  روضح و  دندرک  یم  یعس  هکنیا  نمـض  اه  یلیئارـسا 
يروشک اهنت  ار  ناریا  یتسینویهص ، ياه  هناسر  رد  دنراد ،

يدنچ فادها  نامزمه  تاغیلبت ، لیبق  نیا  .دنک  یم  تلاخد  اهدرُک  روما  رد  هک  دندرک  یم  یفرعم 

، اهدرُک ناریا و  يراکمه  یتاعالطا  رارسا  ياشفا  اب  یلیئارسا  ياه  هناسر  .تفرگ  یم  ناشن  ار 

یم دیدشت  ناریا  اب  ار  یبرع  یمالسا و  ياهروشک  ياه  تلود  زا  رگید  یـضعب  هکلب  دادغب و  يزکرم  تلود  نیب  فالتخا  فاکش و 
لمع لباقم  رد  ناریا  یناور  یسایس و  هبنج  زا  .دندرک 

يرادرب هرهب  دروم  یضتقم  دراوم  رد  لیشآ ، هنشاپ  ناونع  هب  نآ  زا  دنداد و  یم  رارق  هدش  ماجنا 
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یتسینویهص و میژر  هئربت  يارب  یششوپ  تاعالطا ، لیبق  نیا  ياشفا  هوالع  هب  .دنداد  یم  رارق 

هیرـشن هلاقم  زا  یـشخب  رد  یتسینویهـص  ياه  هناسر  تاـغیلبت  هنومن  .دوب  هقطنم  ياـهدرُک  قارع و  روما  رد  نآ  هبناـج  همه  تلاـخد 
: تسا یندناوخ  تسپ » میلشروا   » یلیئارسا

هک دوش  یم  هتفگ  .دنا  هدش  قارع  هنیرید  نمشد  ناریا  اب  ینابت  هب  مهتم  اهنآ  تارکومد  بزح  اهدرُک و 

هتبلا دنا  هتشاد  تفایرد  هحلسا  زین  تامیلعت و  تاعالطا  ياهسیورس  ناریا و  ياهورین  زا  اهدرُک 

ناریا زا  ریغ  هک  درک  رواب  ناوت  یم  لکشم  دوش و  یم  کمک  اهنآ  هب  جراخ  زا  هک  تسا  ملسم  اما  دننک  یم  در  ار  ماهتا  نیا  اهدرُک 
(1) .دشاب هتشاد  تلاخد  راک  نیا  رد  يرگید  روشک 

زا لیئارسا  یتاعالطا  سیورس  يوس  زا  یماظن  تامهم  لیس  هک  دندوب  لوغـشم  یتاغیلبت  نینچ  هب  یلاح  رد  یتسینویهـص  ياه  هناسر 
یقارع درُک  بازحا  رایتخا  رد  كاواس ، یطابترا  لاناک 

: تسا یندناوخ  هام 1352  رذآ  رد  كاواس  سیئر  يریصن  اب  داسوم  سیئر  ریماز  لارنژ  تارکاذم  هراب  نیا  رد  .تفرگ  یم  رارق 

.مینک تبحص  ناتسدرک  دروم  رد  مهاوخ  یم  كاواس : تسایر  راسمیت 

یهاتوک هلصاف  دننک و  یم  تیوقت  ار  یشترا  رصانع  ناتسدرک  زرم  رد  دنراد  اریخا  هکنیا  هب  هجوت  اب 

زا رتشیب  یماظن  یلام و  ظاحل  زا  ار  وا  دـیاب  ام  دـنا  هداد  دارکا  هب  اهـسور  هک  يراطخا  هدـنامن و  یلبق  دادرارق  تدـم  ندـش  ماـمت  هب 
جایتحا نآ  هب  لوا  هجرد  رد  هک  ییاهزیچ  .مییامن  تیوقت  هتشذگ 

هب ار  تسیل  نآ  ام  هک  دـنا  هدراذـگ  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  تاـجایتحا  زا  یتسیل  دومحم  دوعـسم و  .تسا  ینیمز  ییاوه و  عاـفد  تسا 
هب هک  ییاهکشوم  زا  رگا  .مییامن  هیهت  ام  ار  رگید  ياهزیچ  هک  تسا  یکمک  دینک  نیمأت  دیناوت  یم  امـش  هک  ار  هچنآ  میهد  یم  امش 

.دوب دهاوخ  دیفم  اهنآ  يارب  دیشاب  هدروآ  تسد  هب  دوش  یم  لمح  رفن  ود  هلیسو 

ياهتـصرف زا  هک  صوصخب  .میرادن  اهنآ  زا  یعقوت  نوچ  دننک  سویأم  ار  ام  دنناوت  یمن  اهدرُک  تسا  ملـسم  هک  هچنآ  ریمـض : لارنژ 
.دش ام  اب  گنج  دراو  قارع  هک  گنج  نامز  لثم  .دنا  هدرک  یشوپ  مشچ  یبوخ 

ار بارعا  مامت  هک  تیعقوم  نآ  رد  صوصخب  .میشاب  هتشاد  يداعریغ  عقوت  نیشن  هوک  درم  کی  زا  دیابن  ام  كاواس : تسایر  راسمیت 
.تخاس یم  نمشد  دوخ  اب 

یضعب نزو  نمض  رد  تسا  لقن  لمح و  لکشم  ام  لکشم  .میتسه  امش  رایتخا  رد  ام  ریمض : لارنژ 
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تازیهجت ام  ای  .منک  دروآرب  مورب  نم  دیهدب  هزاجا  نمـض  رد  .دیهدب  ار  لمح  بیترت  دـیناوت  یم  امـش  .تسا  دایز  تازیهجت  نیا  زا 
ياهپوت .میراد  یلیخ  اکشود  ییاوهدض  هرزدض و  .دنهدب  ار  راک  نیا  بیترت  ات  دیتسرفب  ار  يدارفا  امـش  ای  مینک  ادج  ار  موزل  دروم 

میهاوخب و ار  هپت  يالاب  رفن  ود  دییامرفب  تقفاوم  رگا  .منک  یم  امش  يارب  ار  راک  نیا  نم  تروص  ره  رد  تامهم  اب  ییاوهدض 5/14 
.دریگب سامت  دورب و  ابترم  هک  میراذگب  ترافس  رد  رفن  کی 

زا یکی  نتـشامگ  هب  عجار  داد  مهاوخ  عالطا  امـش  هب  تازیهجت  ندرک  ادـج  يارب  راک  ای  لمح و  هب  عجار  كاواس : تسایر  راسمیت 
.دیتساوخ یم  امش  دوخ  هک  دوب  يزیچ  نیا  تسین  یفرح  ترافس  رد  رفن  ود  نآ 

ندید تسام  رایتخا  رد  هک  ییاقیرفا  ياهتمسق  زا  اصخش  ات  دنروایب  فیرشت  راسمیت  رگا  دش  میهاوخ  لاحشوخ  ردقچ  ریمض : لارنژ 
(1) .دنیامن

قطانم هژیو  نوگانوگ  تازیهجت  ات  هتفرگ  ییاوهدض  کناتدض و  ياه  کشوم  زا  یگنج ، ياه  حالـس  عاونا  لاسرا  اب  اه  یلیئارـسا 
يریگرد دـیدشت  موادـت و  رد  یعـس  تدـش  هب  كاواس ، ییاناوت  تاناکما و  همه  زا  يریگ  هرهب  قارع و  ياهدرُک  يارب  یناتـسهوک 

زا دارکا  نیب  یماظن  ياه 

.دنتشاد رگید  يوس  زا  قارع  تلود  وس و  کی 

: تسا لمأت  لباق  صوصخ  نیا  رد  كاواس  سیئر  اب  لیئارسا  سیورس  نواعم  تارکاذم 

( لیئارسا سیورس  نواعم   ) ینومدا ياقآ  اب  تاقالم 

یماظن عضو  زا  راسمیت  اـنئمطم  .تسا  هدومن  رطخ  مـالعا  دارکا  هیحور  هب  تبـسن  میتشاد  مازعا  هقطنم  هب  هک  يرـسفا  ینومدا : ياـقآ 
زودناور هیحان  رد  کنات  دصیس  اهیقارع  .دنراد  لماک  عالطا  هقطنم 

يریـصن راسمیت  تساوخرد  دروم  رد  ریمـض  لارنژ  زوریرپ  .دسر  یم  رظن  هب  ینارحب  بیترت  نیا  هب  دارکا  عضو  .دنا و  هدرک  زکرمتم 
ییاکیرما تازیهجت  زا  ناوت  یمن  هک  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  دندرک و  وگتفگ  تاقالم و  ریزو  تسخن  شترا و  سیئر  عافد و  ریزو  اب 

.دومن هدافتسا  هقطنم  رد 

رایتخا رد  ار  اهنآ  هیروس  ههبج  رطخ  لیلد  هب  شترا  هک  میراد  رایتخا  رد  یسور  ییاوهدض  کناتدض و  ياهکشوم  يدایز  دادعت  ام 
کشوم کناتدـض و 15  کشوم  دادعت 30  تسا  هتـسناوت  ریمـض  لارنژ  دایز  رارـصا  اب  .میتسرفب  دارکا  يارب  هک  دـهد  یمن  رارق  ام 

.دریگب شترا  زا  دارکا  يارب  ییاوهدض 
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ییاکیرمآ ياهکشوم  یسور  ياهکشوم  ياج  هب  اهنآ  رگا  هک  میا  هتفرگ  سامت  اهیئاکیرما  اب  ام  هتبلا 

رایتخا رد  ار  روکذم  یـسور  ياهحالـس  میناوتب  ام  ات  دنراذگب  ام  رایتخا  رد   RED EYE هرزدض ياهکشوم  کناتدض TOW و 
ماجنا ار  ضیوعت  نیا  دـیناوتب  دوخ  امـش  رگا  دـنهد  ماجنا  ار  راک  نیا  يدـنُک  هب  دراد  ناکما  اهییاکیرما  نمـض  رد  .میهد  رارق  دارکا 

ياهکـشوم  ) الاب هدش  دای  دادـعت  نتفرگ  يارب  ریمـض  لارنژ  هک  موش  رکذـتم  دـیاب  نمـض  رد  .میـشاب  یم  هدامآ  تیروف  هب  ام  دـیهد 
.دنا هدیشک  تمحز  رایسب  یسور )

هک دنک  شومارف  دیابن  امـش  شترا  یلو  میامن  رکـشت  ناشیا  يراکمه  دروم  رد  ریمـض  لارنژ  زا  دـیاب  لوا  كاواس : تسایر  راسمیت 
دوجو يا  هناهب  قارع  يارب  رگید  دوش  مامت  دارکا  راک  رگا 

لاـح رد  قارع  هک  يدـیدج  تازیهجت  اـب  صوصخب  دـیامن  يراددوخ  هیروس  ههبج  هب  دوخ  شترا  نداتـسرف  زا  هک  تشاد  دـهاوخن 
لیلد هب  ًالعف  هک  ار  یقارع  ياهکنات  همدخ  هیحور  لوا  هلهو  رد  دـنناوتب  اهنآ  کشوم  دادـعت  نیا  اب  منک  یم  روصت  نم  .دراد  رـضاح 

دارکا تسناوت  میهاوخ  میهد  همادا  هقطنم  رد  ناراب  عورش  ات  ار  گنج  میناوتب  رگا  دیامن و  فیعض  دنشاب  یم  روسج  عنام  ندوبن 

هاشنهاش نویاـمه  ترـضحیلعا  كراـبم  روضح  زا  دـیاب  کـشوم  ضیوعت  دروم  رد  .مییاـمن  هداـمآ  هدـنیآ  لاـس  رد  گـنج  يارب  ار 
امش هب  شترا  دارفا  اب  سامت  زا  دعب  میامن و  فیلکت  بسک  رهمایرآ 

.داد مهاوخ  باوج 

؟ دنیامن هرسکی  ار  راک  هام  ود  نیا  ضرع  رد  دنراد  میمصت  اهیقارع  راسمیت  رظن  هب  ایآ  ینومدا : ياقآ 

تـشپ هب  ییالیرگ  ياهگنج  اب  هک  ما  هتـساوخ  دارکا  زا  نم  اما  .تسا  هداد  لوق  ار  ربماتپـس  لوا  ات  مادـص  كاواس : تساـیر  راـسمیت 
زا ار  اهنآ  ياهکنات  دنیامن و  دراو  هنکمم  تاراسخ  اهیقارع  ههبج 

.دننک يریگولج  اهکنات  هب  یتخوس  داوم  ندیسر  زا  لقادح  ای  دنهد و  رارق  هلمح  دروم  کیدزن 

مازعا لیئارـسا  هب  نازومآراک  منک  یم  داهنـشیپ  دشاب  یمن  ریذـپ  ناکما  لحم  رد  کناتدـض  ياهکـشوم  شزومآ  هکنیا  هب  رظن  هتبلا 
.دندرگ

يولهپ و میژر ، ود  دـهد  یم  ناشن  ًالمع  هک  دوب  وسمه  گنهامه و  يا  هنوگ  هب  لیئارـسا  یتاعالطا  هاگتـسد  اب  كاواـس  يراـکمه 
كرتشم عفانم  اه و  حرط  اه ، هدیا  قیالع ، زا  رادروخرب  لیئارسا 

.دندرک یم  بیقعت  هقطنم  رد  ار  يدحاو  يژتارتسا  هوالع  هب  دندوب و  یتاعالطا  يداصتقا و  یسایس ،

، قارع ناتسدرک  هقطنم  رد  اه  ینازراب  هداوناخ  اب  سیورس  ود  طابترا  یگنهامه و  يراکمه ،
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حرط يارجا  لیئارـسا ، سیورـس  كاواـس و  یگنهاـمه  اـب  اـکیرمآ  يوس  زا  قارع  ياـهدرُک  یماـظن  ياـه  يدـنمزاین  یخرب  نیمأـت 
میژر يوس  زا  ییاوهدـض  عافد  شخب  رد  صوصخ  هب  اـهدرُک  یتاحیلـست  تیوقت  ینازراـب ، هداوناـخ  تینما  زا  تسارح  تظاـفح و 

نایم رد  لیئارسا  یتاعالطا  هدنیامن  رمتسم  روضح  کنات و  عیانص  هنیمز  رد  لیئارسا  رد  اهدرُک  شزومآ  یتسینویهص و 

اهدرُک کیرحت  قیوشت و  .دـش  یم  یلمع  ارجا و  كاواس  یگنهامه  اب  اـمامت  هک  تساـه  تیعقاو  زا  یـشخب  اـهنت  یقارع ، ياـهدرُک 
كوکرک یتفن  تاسیـسأت  هب  مجاهت  حرط  يارجا  یتح  كاواس و  تقفاوم  اب  مه  نآ  كوکرک  یتفن  قطاـنم  ندیـشک  شتآ  هب  يارب 

لابق رد  نامزاس  نیا  لماک  یگدرپسرـس  رگناشن  كاواس ، یلبق  یهاگآ  اب  یماس  مان  هب  یلیئارـسا  سوساـج  رومأـم و  کـی  قیرط  زا 
يژتارتـسا بـیقعت  رد  یتسینویهـص  مـیژر  اـب  یهاـشنهاش  ناریا  یهارمه  ییوـسمه و  لیئارــسا و  یتاـعالطا  یــسوساج و  سیورس 

.تسا هقطنم  رد  مسینویهص  ینوماریپ 

لیئارسا ياه  حرط  همه  زا  هکلب  درک ، یم  میدقت  اه  یلیئارسا  هب  ار  قارع  شترا  یکیتسجل  یماظن و  ییاجباج  رابخا  اهنت  هن  كاواس 
تامادـقا زا  دروآ و  یم  لمع  هب  تیامح  نانبل  رد  هژیو  هب  یمالـسا ، ياهروشک  رد  نیطـسلف  زراـبم  ياـه  هورگ  اـب  هلباـقم  هنیمز  رد 

روط هب  لیئارسا 

روظنم هب  نانبل  رد  یتاعالطا  هاگیاپ  کی  رارقتـسا  يارب  اه  یلیئارـسا  هدـیا  زا  كاواس  هوالع  هب  .درک  یم  یتاعالطا  ینابیتشپ  يدـج 
یسایس و يرادبناج  ینیطسلف  زرابم  ياه  هورگ  مادهنا  بوکرس و 

تاماقم رد  ذوفن  لامعا  قیرط  زا  ات  دومن  یم  یعس  هنازومرم  روط  هب  یتح  و  درک ، یم  یتاعالطا 

لیئارسا زا  تباین  هب  یلاح  رد  كاواس  .دنک  راداو  قیوشت و  اه  ینیطسلف  بوکرس  هب  ار  اهنآ  ینانبل 

یتسینویهص میژر  عفانم  زج  تایلمع  لیبق  نیا  ياهدرواتسد  هک  دز  یم  یتامادقا  نینچ  هب  تسد 

.درک یمن  نیمأت  ار 

: تسا هجوت  لباق  مهم و  رایسب  تاکن  ياراد  كاواس  سیئر  يریصن  اب  لیئارسا  یتاعالطا  سیورس  سیئر  تارکاذم  نتم 

هبنشود 18/4/52)  ) لیئارسا سیورس  سیئر  ریمض  لارنژ  اب  كاواس  تسایر  راسمیت  تارکاذم  نتم 

: هسلج رد  نارضاح 

كاواس تسایر  راسمیت  - 1

لیئارسا سیورس  سیئر  - 2

كاواس تسایر  ماقم  مئاق  راسمیت  - 3
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مود هرادا  لک  ریدم  - 4

طیحم یلع  ياقآ  - 5

یچشرف يدابع  هرهچیرپ  مناخ  - 6

هک یتاقالم  نایرج  رد  .دنا  هداتـسرف  راسمیت  يارب  بناجنیا  قیرط  زا  ار  دوخ  ياهمالـس  نیرتهب  لیئارـسا  ریزو  تسخن  ریمـض : لارنژ 
وا هتبلا  .منک  تاقالم  يو  اب  ات  درک  توعد  بناجنیا  زا  اهدرُک  ربهر  تشاد  ینازراب  یفطـصمالم  اب  نوراـک  ياـقآ  اـم  هدـنیامن  اریخا 

طباور نوـماریپ  اصخـش  نم  هتبلا  .دـنک  یم  هلگ  اـهییاکیرمآ  زا  اریخا  صوـصخ  هب  تسا  یـضاران  دراد و  هـلگ  زیچ  هـمه  زا  هـشیمه 
اهدرُک

کمک باوج و  نیا  هک  مناد  یمن  اما  دنا  هداد  باوج  اهدرُک  هب  اهییاکیرمآ  هک  مناد  یم  هتبلا  مرادن  يدایز  تاعالطا  اهییاکیرمآ  اب 
ار نآ  تسرهف  هک  هدرک  تامهم  هحلـسا و  يریداقم  ياضاقت  یفطـصمالم  .تسا  يا  هزادـنا  هچ  هب  يا و  هنیمز  هچ  رد  اهنآ  یلامتحا 
ار الم  هک  يرطخ  اهنت  نوچ  دـشاب ، یم  ـالم  یعاـفد  متـسیس  هب  طوبرم  رگید  عوضوم  .تشاذـگ  مهاوخ  یلاـعبانج  راـیتخا  رد  ادـعب 

دیدهت

يدادعت قارع  شترا  اریخا  هوالع  هب  .دشاب  یم  اوه  هار  زا  قارع  شترا  یناهگان  هلمح  دنک  یم 

عافد تردـق  ام  دـیدومرف  تقفاوم  ًـالبق  هک  روطناـمه  .دـشاب  یم  کـشوم  هب  زهجم  هک  هدرک  يرادـیرخ  هسنارف  زا  توولا  رتپوکیله 
.دنناد یمن  نوصم  ار  دوخ  اهدرُک  نیا  دوجو  اب  اما  میدرک  تیوقت  يرتمیلیم  ياهپوت 30  لیوحت  قیرط  زا  ار  اهدرُک  ییاوهدض 

زا اهدرُک  نداد  چوک  رب  ینبم  قارع  تلود  تامادقا  هب  طوبرم  دنک  هرکاذم  نم  اب  نآ  هب  عجار  دـهاوخ  یم  الم  هک  يرگید  عوضوم 
سیئر قــیرط  زا   (1) زمله ياـقآ  هک  مناـسرب  عـالطا  هب  ملیاـم  انمـض  .دـشاب  یم  اـهنآ  ياـج  هـب  بارعا  ناکـسا  كوـکرک و  هـقطنم 

.منک تاقالم  ناشیا  اب  ترفاسم  نیا  یط  هک  هدرک  تساوخرد  هدش و  علطم  ناریا  هب  نم  ترفاسم  زا  نارهت  رد  ام  یسایس  یگدنیامن 
هکنیا هب  هجوت  اب 

دنهدن عالطا  سک  چیه  هب  ار  نیبامیف  تابسانم  عوضوم  هک  دنا  هتساوخ  اهدرُک  زا  اهییاکیرمآ 

تـساوخرد اریخا  اهدرُک  هک  هچنآ  .دینـش  میهاوخ  زمله  ياقآ  ناهد  زا  طقف  ار  راک  نیا  هب  طوبرم  قیاقح  هک  منک  یم  رکف  نیاربانب 
نویلیم مین  اکشود - عون  زا  ییاوهدض  لسلسم  هضبق   50 ناتسلگنا -  تخاس  نرب  کبس  لسلسم  هضبق   100 زا : تسترابع  دنا  هدرک 

نویلیم عبر  کی  تامهم 303 -

.يرتمیلیم ياهپوت 30  يارب  روتوم  هاگتسد  جنپ  اکوزاب - تامهم  زادنا - هراپمخ   250 اکشود - ياهحالس  يارب  مزال  تامهم 

378 ص :

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 588 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2028/AKS BARNAMEH/#content_note_378_1
http://www.ghaemiyeh.com


CIA نامزاس تقو  سیئر  زمله  دراچیر  - . 1

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 589 

http://www.ghaemiyeh.com


طوبرم دوجوم  رطخ  اهنت  درک ، دهاوخن  دیدهت  ار  اهدرُک  يرطخ  يراج  ناتسبات  نایاپ  ات  ام  رظن  هب 

.دشاب یم  ینازراب  یفطصمالم  رقم  هب  یناهگان  هلمح  کی  لامتحا  هب 

ناـشدوخ اـهدرُک  دـییامرفب و  قفاوت  امـش  رگا  تساوخ  مهاوـخ  ار  اـهدرُک  تارظن  كوـکرک  هقطنم  زا  دارکا  نداد  چوـک  دروـم  رد 
ات 120 میناوت 80  یم  ام  روظنم  نیا  يارب  دـنیاشگب و  شتآ  كوکرک  یتفن  تاسیـسأت  هب  اهنآ  هک  درک  میهاوخ  کمک  ام  دـنهاوخب 

دنشاب یم  اشویتاک  ياهتکار  هیبش  هک  تکار 

نداد چوک  زا  فارـصنا  رب  ینبم  قارع  تلود  ندرک  دعاقتم  هار  اهنت  نم  رظن  هب  .دـشاب  یم  رتمولیک  هد  اهتکار  نیا  دُرب  .مییامن  هدامآ 
.دشاب یم  اهدرُک  هلیسو  هب  كوکرک  یتفن  تاسیسأت  هب  هلمح  اهدرُک 

یعیبط .تسا  یلاعبانج  یلبق  تقفاوم  هب  طونم  اهدرُک  هب  يداهنشیپ  نینچ  ندروآ  لمع  هب  هتبلا 

دنهاوخ ماجنا  ار  رظن  دروم  هلمح  اهدرُک  هک  میوش  نئمطم  ًالبق  ام  هک  دوش  یم  نیا  هب  طونم  اهدرُک  هب  اهتکار  نیا  لـیوحت  هک  تسا 
ناتسهوک رد  ار  اهتکار  نیا  طقف  اهدرُک  هک  میهاوخ  یمن  ام  نوچ  داد 

فرط هب  ار  نیـشندرک  هنکـس  یماظن  راشف  قیرط  زا  اهیقارع  هک  دـندوب  هتفگ  يو  هب  اهدرُک  اب  نوراک  ياقآ  تاقالم  رد  .دـنیامن  رابنا 
.تسا ریذپانزارتحا  گنج  عورش  هک  دندوب  هدرک  هدیقع  راهظا  اهدرُک  ورنیا  زا  دننار و  یم  اههوک 

دومحم و رتکد  اب  دروم  نیا  رد  نم  .دـیدرک  لاوئـس  تسپ  نتگنـشاو  همانزور  هلاقم  دروم  رد  نم  زا  ًالبق  كاواـس : تساـیر  راـسمیت 
پاچ دندوب  هدرک  راهظا  هطوبرم  راگنربخ  اب  نانآ  هک  ار  یبلاطم  تسپ  نتگنشاو  هک  دنا  هتشاد  راهظا  اهنآ  ما  هدرک  تبحص  دوعـسم 

پاچ هب  ار  یبلاطم  دوخ  زا  هدرکن و 

نینچ رگا  نوچ  دنا  هدربن  لیئارسا  زا  یمسا  دوخ  هبحاصم  رد  زگره  اهنآ  هوالع  هب  تسا  هدناسر 

اکیرمآ دروم  رد  دندرک و  یم  ضارتعا  اهنآ  هیلع  یبرع  ياهروشک  هیلک  دنداد  یم  ماجنا  ار  يراک 

اهدرُک زا  نم  .تفریذپ  دنهاوخ  ار  روکذم  کمک  دنک  کمک  اهنآ  هب  اکیرمآ  تلود  رگا  هک  دندوب  هتفگ 

دنناد و یمن  تحلصم  ار  ثحب  نیا  همادا  اهییاکیرمآ  هک  دنتشاد  راهظا  دینک  یمن  بیذکت  ار  هلاقم  نیا  بلاطم  ارچ  هک  مدرک  لاوس 
تبحـص هک  تامهم  دروم  رد  مدینـش  ناریا  رد  اکیرمآ  سیورـس  هدـنیامن  ناهالاک  ياقآ  ناهد  زا  نم  ار  بلاطم  نیا  نیع  هوـالع  هب 

دیشاب هتشاد  دوجوم  امش  رگا  هک  مینک  يرادیرخ  اهدرُک  يارب  فکنیشالک ]  ] فکنشیلاک گنشف  يرادقم  میراد  میمصت  ام  دیدرک 
.دیرخ میهاوخ  امش  زا  هتبلا 

.دیناسر مهاوخ  ناتعالطا  هب  ار  هجیتن  هداد و  ماجنا  ار  مزال  تاقیقحت  اه  گنشف  نیا  دروم  رد  ریمض : لارنژ 
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نیا هک  تشاد  راهظا  ناشیا  مدرک  تبحص   (1) ناینافوط دبشترا  اب  اه  گنـشف  نیا  دیرخ  يارب  هک  یماگنه  كاواس : تسایر  راسمیت 
دش عورـش  گنج  هک  عقوم  ره  مینک و  یم  هریخذ  ناریا  رد  ار  تامهم  نیا  ام  هتبلا  .درک  هیهت  ناوت  یم  مه  لیئارـسا  زا  ار  اه  گنـشف 

انمض .میهد  یم  لیوحت  دارکا  هب  ار  اهنآ 

ات دوش  بایفرش  هل  مظعم  روضح  هب  اکیرمآ  هب  هناکولم  سدقا  تاذ  ییامرف  فیرـشت  زا  لبق  هک  هدرک  اعدتـسا  ینازراب  یفطـصمالم 
تـسدب یتاعالطا  ام  .ددرگ  هیـصوت  اهییاکیرمآ  هب  هل  مظعم  قیرط  زا  ات  دـناسرب  ضرعفرـش  هب  اصخـش  ار  مزـال  ياـهکمک  ياـضاقت 

یبیرقت دادعت  قارع  تلود  نآ  بجوم  هب  هک  میا  هدروآ 

روظنم هب  طقف  اهرطاق  نیا  هک  تسا  یعیبط  تسا  هدرک  يرادیرخ  ناتـسودنه  زا  اهدرُک  هیلع  یناتـسهوک  ياهگنج  يارب  رطاق   1000
رتش هب  جایتحا  طقف  قارع  بونج  يارب  نوچ  هدش  يرادیرخ  اهدرُک  گنج 

ار یصوصخب  قطانم  نآ  یط  هداد و  ماجنا  رونام  دنچ  روشک  نآ  لامش  رد  قارع  شترا  هک  میدرک  ادیپ  عالطا  انمـض  .رطاق  هن  تسا 
نارابمب نیا  هجیتن  تسا  هدرک  هدایپ  زین  زابرتچ  يدادعت  هدرک و  نارابمب 

کی هب  تسد  دراد  لاـیخ  قارع  تلود  هکنیا  رب  ینبم  تسا  ییاـه  هناـشن  اـهنیا  .تسا  هدوب  بوخ  یماـظن  روناـم  رظن  هطقن  زا  ییاوه 
ياهرتپوکیله دیرخ  عوضوم  زا  مه  ام  انمض  .دنزب  هدننک  ریگلفاغ  هلمح 

زا هدافتـسا  نوماریپ  يوروش  هک  میا  هدرک  ادـیپ  عـالطا  .میتـسه  علطم  دـشاب  یم  تارفن  زا  يداـیز  دادـعت  لـمح  هب  رداـق  هک  توولا 
تاقالم رد  .دنا  هدرک  زاگدض  ياهکسام  ياضاقت  ام  زا  اهدرُک  لیلد  نیمه  هب  دهد و  یم  میلعت  قارع  شترا  دارفا  هب  یمس  ياهزاگ 

زا هدافتسا  هنیمز  رد  اهیقارع  میلعت  لوغـشم  امـش  هک  هتفگ  اهنآ  هب  دوعـسم  اهدرُک  اب  قارع  رد  يوروش  ترافـس  مود  ریبد  لوا و  ریبد 
ریبد دیتسه  یمس  ياهزاگ 

380 ص :

نارود رد  دمآرد و  شترا  مادختسا  هب  لاس 1312  رد  وا  .دش  دلوتم  نارهت  رد  لاس 1291  رد  يدهم ، دـنزرف  ناینافوط ، نسح  - . 1
کیژتارتسا ياهحرط  هریاد 2  سیئر  یناـبلخ ، هاگـشزومآ  هدـنامرف  دوب : نینچ  يو  لـغاشم  نیرت  مهم  يولهپ ، اضردـمحم  تنطلس 

دیرخ هرادا  سیئر  هاش ، صوصخم  نادوجآ  یماظن ، عیانـص  نامزاس  لماع  ریدم  شترا ، موس  هرادا  ییاوه  نواعم  شترا ، موس  هرادا 
رد ناریا  یماظن  ياهدیرخ  لوؤسم  ناونع  هب  ناینافوط  نسح  دبـشترا  .گنج  ریزو  نیـشناج  یماظن و  عیانـص  یجراخ  تاشرافـس  و 

تالماعم هرابرد  يددـعتم  تاـشرازگ  برغ  تاـعوبطم  تفاـی و  یناـهج  ترهـش  یتفن  داـصتقا  قنور  نارود  رد  ياه 1350 و  لاـس 
کی رد  ناینافوط  هک  دـنداد  شرازگ  یبرغ  ناملآ  تاـعوبطم  هلمج  زا  .دـندرک  جرد  ناـینافوط  ياـه  نویـسیمک  ناریا و  یتاحیلـست 
نایرج رد  ناینافوط  دبـشترا  .تسا  هتـشاد  تفایرد  نویـسیمک  كرام  نویلیم  غلبم 3  روشک ، نیا  ياه  یناپمک  اب  یتاحیلـست  هلماـعم 

نالک ياهدیرخ  دانـسا  هارمه  هب  ناگرزاب  يدهم  تقوم  تلود  نیلوؤسم  تیامح  اب  یلو  دش ، رگیتسد  مدرم  طسوت  بالقنا  يزوریپ 
هنال ریخـست  اـب  تادـیهمت ، نیا  مغریلع  .تسا  هدـش  هداد  حیـضوت  تسودرف  تارطاـخ  رد  هراـب  نیا  رد  .دـش  هداد  رارف  ناریا  یماـظن 

میژر اـب  هـلمج  زا  ناـینافوط ، تـالماعم  هراـبرد  يددـعتم  دانـسا  ماـما  طـخ  وریپ  ناملـسم  نایوجــشناد  طـسوت  اـکیرمآ  یــسوساج 

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 591 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2028/AKS BARNAMEH/#content_note_380_1
http://www.ghaemiyeh.com
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یم يوروش  ترافس  لوا  ریبد  رایتخا  رد  ار  شزومآ  لحم  ناداتسا و  مان  دوعسم  اما  هدرک  بیذکت  ار  عوضوم  يوروش  ترافـس  لوا 
يروسآ و دارفا  بارعا  زا  ریغ  هب  كوکرک  هقطنم  رد  اهیقارع  هوالع  هب  .دوش  یم  یسور  تاملپید  بجعت  بجوم  ادیدش  هک  دراذگ 

هتـشادن هقباس  لمع  نیا  نونکات  هک  میوگب  دیاب  كوکرک  یتفن  تاسیـسأت  هب  هلمح  دروم  رد  دننک  یم  دارکا  نیـشناج  زین  ار  ینمرا 
ود یتح 

يراک نینچ  هب  تسد  یتفن  عبانم  زا  دوخ  يدعب  هدافتسا  لیلد  هب  دنا  هدوب  گنج  لاح  رد  هک  يروشک 

دریگ رارق  يرتشیب  یـسررب  دروم  دیاب  كوکرک  یتفن  قطانم  نارابمب  .تسا  هدرک  نارابمب  ار  یتفن  قطانم  هیـشاح  الم ]،[ هتبلا  دـندزن 
يدـب یـسایس  تارثا  راک  نیا  تسا  نکمم  نیاربانب  هدـش  مالعا  یلم  قارع  رد  نآ  تفن  هک  تسیئاج  اهنت  كوکرک  نوچ  نمـض  رد 
امش اب  ادعب  مینک و  یم  یسررب  ار  بلطم  نیا  دریگ  رارق  هلمح  دروم  قارع  یتفن  قطانم  ریاس  هک  دشاب  رتهب  دیاش  دشاب  هتشاد  ربرد 

امـش زا  دـیاب  دروم  نیا  رد  دـندومن و  امـش  لوق  هب  هراشا  صوصخب  دـنا و  هدرک  کنات  ياضاقت  اـم  زا  دارکا  .درک  میهاوخ  تبحص 
؟ تسا حیحص  امش  نداد  لوق  عوضوم  ایآ  هک  منک  لاوئس 

ماهتا ناظم  رد  ناریا  تروص  نیا  ریغ  رد  اریز  دنریگب  اهیقارع  زا  کنات  دنچ  اهنآ  هک  میدرک  قفاوت  نامدوخ  نیب  رد  ام  ریمض : لارنژ 
.دریگ یم  رارق 

یم اهنآ  هب  رگید  کنات  راهچ  مه  ام  دنریگب  روز  هب  قارع  شترا  زا  کنات  راهچ  هک  متفگ  اهنآ  هب  مه  نم  كاواس : تسایر  راسمیت 
مامت دوش  ماجنا  راک  نیا  الاح  رگا  یلو  دنروایب  کنات  هک  میا  هدرک  هدامآ  ار  یلماوع  ام  تفگ  سیردا  دـنکن  هجوت  بلج  هک  میهد 

.تفرگ میهاوخ  رارق  یبیجع  هقیضم  رد  ام  دننک و  یم  نوریب  شترا  زا  ار  درُک  دارفا 

یقارع ياهیراکـش  هلیـسو  هب  هک  تشاد  ار  ناریا  هب  ندـش  هدـنهانپ  دـصق  رجاب  يامیپاوه  کی  اب  یقارع  نابلخ  کی  مه  لبق  يدـنچ 
.دیدرگ مادعا  هلصافالب  دش و  تعجارم  هب  روبجم 

نیا زا  هک  یشرازگ  دننک  یسررب  ار  بلطم  نیا  هک  میتساوخ  یملع  تئیه  کی  زا  ام  یمس  ياهزاگ  هدافتسا  دروم  رد  ریمـض : لارنژ 
هدرک هابتشا  ام  تسا  نکمم  هتبلا  هتشاد و  یفیعض  ناکما  رایسب  یمـس  ياهزاگ  زا  هدافتـسا  هک  داد  یم  ناشن  دش  هداد  ام  هب  یـسررب 

هشیمه اهسور  یماظن  شزومآ  .میشاب 

رد یتقو  زاگ و  لامعتسا  شزومآ  هن  دوش  یم  هداد  زاگدض  شزومآ  زاگ  دروم  رد  تسا و  درادناتسا 

.دوبن روطنیا  یلو  میدش  نارگن  مه  ام  دنداد  یم  شزومآ  هیروس  رصم و  لثم  ام  راوجمه  ياهروشک 

نیا هدنامرف  دننک  نارابمب  ار  كوکرک  یتفن  تاسیسأت  اهدرُک  هک  دیدومرف  تقفاوم  [ 1349-1970  ] ای 70 لاس 69  رد  منک  یم  رکف 
مامت تفر و  ندنل  هب  مه  دعب  هک  دوب  یماس  مان  هب  یصخش  تایلمع 
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یتمسق اهدرُک  شتآ  رثا  رد  .دیناسر  پاچ  هب  زمیات  یلید  همانزور  رد  ام  مسا  ندرب  نودب  ار  بلاطم 

.تفرگ شتآ  زین  یتفن  تاسیسأت  زا 

رگا هتبلا  داتفا و  قافتا  اه  یقارع  اهدرُک و  نیب  گنج  نامز  رد  هعقاو  نیا  كاواس : تسایر  راسمیت 

.دوش رارکت  نآ  ریظن  هک  دنک  باجیا  دیاش  دوش  عورش  گنج 

درک و میهاوخ  داهنـشیپ  ار  عوضوم  دنـشاب  لیام  مه  ناشدوخ  رگا  طقف  درک و  مهاوخن  رارـصا  دروم  نیا  رد  نم  هتبلا  ریمـض : لارنژ 
یبوخ میت  رایـسب  دندوب  هداتـسرف  لیئارـسا  هب  کنات  شزومآ  يارب  اهنآ  هک  یمیت  .دیناسر  مهاوخ  ناتعالطا  هب  ار  هجیتن  تعجارم  رد 

کنات نداتسرف  منک  یم  رکف  دوب و 

دننک ضوع  ار  گنج  عضو  دنناوتب  هک  داد  اهنآ  هب  ار  اهکنات  نیا  هبقرتمریغ  گنج و  نامز  رد  دیاب  تسا و  یگرزب  هابتـشا  اهنآ  يارب 
فیعض اهکنات  نیا  ریمعت  يرادهگن و  ظاحل  زا  دارکا  نمض  رد 

 ]...[. دنتسه

؟ تسیچ قارع  ریخا  عیاقو  هب  عجار  امش  رظن  كاواس : تسایر  راسمیت 

.تسا رتشیب  ام  زا  املسم  هنیمز  نیا  رد  امش  تاعالطا  .یباصق  ریمض : لارنژ 

.منیب یم  راک  رس  رب  زونه  هدوب  اتدوک  ربهر  هک  ار  مادص  كاواس : تسایر  راسمیت 

.تسا زازک  ندش  ینابرق  تخیگنارب  ار  ام  بجعت  هک  يا  هلئسم  یلو  ریمض : لارنژ 

.تسا هدرب  نیب  زا  ار  وا  ماهتا  عفر  يارب  مادص  كاواس : تسایر  راسمیت 

میدقتعم هزرابم  عون  کی ] هب   ] کی هب  ام  متفگ  نم  تسا و  هدش  دصقءوس  الم  ناج  هب  هرابود  هک  دـنتفگ  الم  نارـسپ  ریمـض : لارنژ 
نتـشک يارب  مدومن  هفاضا  نم  مادص  دنتفگ  تسیک ؟ صخـش  نیا  دـینک  هلمح  دوش  هتـشک  امـش  ردـپ  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  هب  هک 

اهنآ اما  داد  میهاوخ  امش  هب  ار  حالـس  نیا  ام  تسین و  نکممریغ  ایند  رد  زیچ  چیه  میراد و  جایتحا  صوصخم  حالـس  کی  هب  مادص 
یباوج زونه 

.دنا هدادن 

یصخش دتسرفب و  رکبلا  يارب  ینازراب  یتیلست  همان  هک  میدیسر  هجیتن  نیا  هب  دوعسم  دومحم و  اب  یثحب  رد  كاواس : تسایر  راسمیت 
یم کمک  عون  ره  هدامآ  مادص  ياه  هسیـسد  زا  وا  تاجن  يارب  دارکا  هک  دیوگب  رکبلا  هب  یهافـش  دهد  یم  رکبلا  هب  ار  همان  نیا  هک 

.دنشاب
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]...[

.میریگب سامت  امش  اب  دیدوب  هداد  اهنآ  هب  هک  نوتوت  دیرخ  هدعو  دروم  رد  هک  دنا  هتساوخ  ام  زا  اهدرُک  كاواس : تسایر  راسمیت 
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ناریا لیئارسا و  كرت و  عاونا  اب  هک  ار  نوتوت  عون  نیا  میناوت  یم  یعضو  هچ  اب  ام  ریمض : لارنژ 

هک دـنا  هداد  مه  یـشرازگ  میدومن و  مازعا  دارکا  هقطنم  هب  يزرواشک  صـصختم  دـنمراک  ود  مینک  هضرع  رازاـب  رد  دراد  تریاـغم 
.ما هدرکن  هعلاطم  ار  نآ  نم  زونه 

اهدرُک ناریا و  تابـسانم  يواح  هک  تسپ  میلـشروا  رد  هدـش  پاچ  بلطم  دروم  رد  یلاوئـس  متـساوخ  یم  كاواس : تسایر  راسمیت 
.منک لاوئس  تسا  هدوب 

.درک مهاوخ  یسررب  ار  ربخ  نیا  نم  هتبلا  تسا  هلئسم  نیمه  لیئارسا  فعض  ياه  هبنج  زا  یکی  ریمض : لارنژ 

[(1) ]...

رد ریمض  لارنژ  .درک  تاقالم  ینازراب  یفطصمالم  اب  راب  ود  لیئارسا  یتاعالطا  سیورس  سیئر  ریت 1352 ، خروم 18  هسلج  زا  سپ 
: داد رارق  هرکاذم  ثحب و  دروم  ار  اهرادید  نیا  ياهدرواتسد  دوخ ، یناریا  ياتمه  اب  یتسشن  یط  زور 22/4/52 ،

هعمج 22/4/52)  ) لیئارسا سیورس  سیئر  ریمض  لارنژ  اب  كاواس  تسایر  راسمیت  تاقالم 

: هسلج رد  نارضاح 

يریصن دبشترا  راسمیت  - 1

ریمض لارنژ  - 2

طیحم یلع  ياقآ  - 3

نینچمه نیـشندرک و  هقطنم  دنچ  زا  مود  بش  رد  دعب  لوا و  بش  رد  ادـتبا  مدرک  تاقالم  ار  یفطـصمالم  راب  ود  نم  ریمـض : لارنژ 
تبحـص گنج  زا  یـسک  دوب و  يداع  یگدنز  عضو  دـندرک و  یم  يزاسون  اج  همه  هار  نیب  تاهد  رد  .مدرک  ندـید  زودـناور  هرد 

یناتسبات نانامهم  .تسا  هدش  دایز  یتظافح  لرتنک  اج  همه  الم  هب  دصقءوس  خیرات  زا  .دنتسه  اج  همه  اه  گرمـشیپ  هتبلا  .درک  یمن 
تالکـشم زا  هتـشذگ  لثم  یفطـصمالم  دنا  هتخاس  نانامهم  يارب  نارمع  یجاح  کیدزن  کچوک  لته  کی  .دـندوب  دایز  هقطنم  رد 

دوب نم  اب  مه  سیردا  زودناور  زا  دیدزاب  رد  .درک  یمن  تبحص  دایز  يداصتقا 

مامت رانک  رد  تسا  ییاوهدض  عافد  اهنآ  یلصا  لکشم  .تفگ  نم  هب  ار  هقطنم  نیا  لاغشا  هشقن  وا  و 

يرتمیلیم ياهپوت 30  زا  يرتشیب  دادعت  هب  اهنآ  .دروخ  یم  مشچ  هب  ییاوهدض  ياهپوت  اهرداچ 

.داد میهاوخ  لیوحت  اهنآ  هب  عون  نیا  زا  رگید  پوت  ات 10  نیب 6  ًالامتحا  .دنراد  جایتحا 
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خروم 18/4/52. لیئارسا ؛ ناریا و  یتاعالطا  ياهسیورس  ياسؤر  تارکاذم  نتم  هرابرد  كاواس  شرازگ  - . 1
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زا دنک  دیدزاب  يوروش  زا  الم  هکنیا  يارب  اهسور  رارـصا  .تسا  هدش  يوروش  فده  ناتـسدرک  هک  تسا  نیا  الم  ینارگن  نیرتگرزب 
نیا اب  دیوگ  یم  تسا و  هدش  یقلت  دیدهت  کی  ناونع  هب  يو  فرط 

رد امش  رگا  تفگ  همتاخ  رد  وا  مدرک و  تبحص  زیچ  همه  هرابرد  احورـشم  وا  يارب  نم  میراد  جایتحا  یجراخ  تیامح  هب  ام  بیترت 
ارهاظ .دش  دهاوخ  هچ  دیشاب  هدرک  هابتشا  دوخ  ياه  یبایزرا 

.دش دـهاوخ  فقوتم  کمک  نیا  دـننزب  یفرح  نآ  نازیم  اکیرمآ و  کمک  نوماریپ  رگا  هک  دـنا  هدرک  دـیدهت  ار  اهنآ  اه  ییاکیرمآ 
طقف میتسین و  اکیرمآ  ياهکمک  نایرج  رد  لیئارسا ) سیورس   ) ام هتبلا 

تیمها یکیژتارتسا  رظن  زا  اکیرمآ  يارب  ناریا  هک  متفگ  الم  هب  نم  میناد  یم  ار  نآ  زا  یتایلک 

تیامح امـش  زا  هک  دهاوخب  اکیرمآ  زا  ناریا  رگا  سپ  تسا  مهم  ناریا  يارب  یکیژتارتسا  رظن  زا  مه  امـش  هقطنم  دراد و  هداعلا  قوف 
هک منئمطم  نم  .درک  دهاوخ  ار  راک  نیا  امتح  اکیرمآ  دنک 

هاشنهاش هک  دهاوخ  یم  الم  .درک  دـهاوخ  ناونع  ار  بلاطم  نیا  رهمایرآ  هاشنهاش  روضح  هب  دوخ  یبایفرـش  نایرج  رد  یفطـصمالم 
تبحص اکیرمآ  رد  اهدرُک  رایتخا  بحاص  میق و  ناونع  هب  ناریا 

دهعتم ار  دوخ  اکیرمآ  یلعف ]،[ تیعضو  اب  هک  مداد  حیضوت   [ يو هب   ] يوب نم  هتبلا  .دنیامرفب 

راکشآ روطب  اکیرمآ  میهاوخ  یمن  ام  هک  تفگ  وا  .دشاب  هتشاد  یعقوت  دیابن  مه  وا  درک و  دهاوخن 

درک هلمح  ناتـسدرک  هب  يوروش  رگا  هک  دـهدب  لوق  اـم  هب  اـکیرمآ  ]، [ ناریا هاـشنهاش  روضح  رد  طـقف  دـنکب  اـم  دروم  رد  يدـهعت 
.درک دهاوخ  عافد  ام  زا  اکیرمآ 

يرامیب عوضوم  هتبلا  دیامن  ندید  لیئارسا  زا  هک  درک  لیامت  راهظا  اصخش  الم  ماش  زا  دعب  لوا  زور 

تبحـص لیئارـسا  رتالاب  تاماقم  اب  دهاوخ  یم  وا  متـسین و  مروشک  یعقاو  هدـنیامن  نم  هک  دـنک  یم  لایخ  وا  هکلب  تسین  راک  رد  وا 
.درک دهاوخ  لصف  لح و  دنهاوخ  یم  اهدرُک  هک  يوحن  هب  ار  اکیرمآ  اهدرُک و  طابترا  عوضوم  لیئارـسا  هک  دـنک  یم  لایخ  دـنک و 

طقف هک  تسا  هدیقع  نیا  رب  وا  هتبلا 

دهاوخ رثؤم  زین  لیئارـسا  تیامح  هک  تسا  هدیقع  نیا  رب  یلو  دیامرفب  بلج  ار  اهدرُک  زا  اکیرمآ  تیامح  دـناوت  یم  ناریا  هاشنهاش 
.دوب

لیلد .تشاد  دهاوخن  طابترا  ثعب  اب  زین  هدنیآ  رد  دـیوگ  یم  تسا و  هدرک  عطق  ثعب  اب  یلک  هب  ار  دوخ  طابترا  الم  رـضاح  لاح  رد 
اب لیئارـسا  هب  الم  نتفر  دیناد  یم  هک  روطنامه  نوچ  تسا  لیئارـسا  زا  دیدزاب  هب  ینبم  يو  میمـصت  دروم  نیا  رد  الم  ياعدا  تحص 
زا ام  تسا و  شدوخ  یصخش  رظن  ارـصحنم  لیئارـسا  زا  يو  دیدزاب  عوضوم  هتبلا  .تسا  یکانرطخ  راک  قارع  اب  يو  طباور  هب  هجوت 
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.داد دهاوخ  ار  مزال  تاحیضوت  امش  هب  ریزو  تسخن  دیدمآ  لیئارسا  هب  هک  یتقو  درک و  مهاوخ  تبحص 

یم یسانش  قح  زاربا  لیئارسا  ناریا و  هب  تبسن  دندوب و  یضار  همه  مدید  ار  دومحم  رتکد  دوعـسم و  سیردا - .دوب  بوخ  الم  لاح 
.دندرک

ینعی امش  رظن  ناتسدرک  لالقتسا  مالعا  تروص  رد  درک  لاوئس  نم  زا  وا  درادن  داقتعا  اهبرع  هب  الم 

طباور امش  اب  ام  تروص  نیا  رد  میوگب و  ار  لیئارسا  رظن  مناوت  یم  طقف  نم  متفگ  دوب ؟ دهاوخ  هچ  اکیرمآ  لیئارـسا و  ناریا -  رظن 
روطب تساوخ  یمن  هک  دوـب  شرکف  رد  يا  هشقن  منک  یم  روـصت  .تسا  ناریا  رظن  یلـصا  طرـش  هتبلا  یلو  تشاد  میهاوـخ  یکیدزن 

.دندرک یم  بجعت  راهظا  دندوب و  عالطا  یب  عوضوم  زا  مه  دوعسم  سیردا و  یتح  .دهد  حیضوت  راکشآ 

رد نم  لاس  نیدنچ  هک  دراد  رهمایرآ  هاشنهاش  رماوا  هب  طابترا  عوضوم  نیا  هدوب و  هچ  وا  رکف  مناد  یم  نم  يریصن : دبشترا  راسمیت 
یبرع ياهروشک  ریاس  الم و  نیب  هک  دوب  نیا  اـم  میمـصت  .دـیدش  نآ  هجوتم  مهبم  روطب  امـش  زورما  ما و  هدرک  شـشوک  نآ  يارجا 

.دنریگب سامت  برعریغ  مدرم  اب  دنهاوخ  یمن  بارعا  ًالوصا  نوچ  دنداد  ناشن  يدرسلد  دروم  نیا  رد  بارعا  اما  مینک  رارقرب  طباور 

نیا ماجنا  اب  تفگ  تسا  برعریغ  روشک  کی  هک  ناتسکاپ  یتح  دندوبن  راک  نیا  هب  رضاح  اه  يدوعس 

قارع تیوک و  طباور  ریخا  نارحب  نایرج  رد  .داد  میهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  برع  ناتسود  ام  راک 

لثم اـهدرُک  دوجو  هک  میتفگ  اـه  یتیوک  هب  اـم  تسا  تقو  نیمه  اـهدرُک  اـب  ساـمت  يارب  تیعقوم  نیرتـهب  هک  میتـفگ  تیوک  هب  اـم 
یلو .دینک  رتگرزب  ار  راخ  نیا  امش  دیاب  تسا و  قارع  تلود  مشچ  رد  يراخ 

مدرم اب  سامت  زا  اهبرع  متفگ  هک  روطنامه  .میتفرگ  سامت  اهینانبل  اـب  دـعب  .دوب  دـعاسمان  تیوک  تلود  باوج  اـهفرح  نیا  ماـمت  اـب 
نایرج رد  تیوک  زا  ام  هک  یتیامح  مامت  اب  .دنراد  هارکا  برعریغ 

رد دـییایب  مییوگ  یم  یتقو  اما  .تسام  تسود  هتبلا  يدوعـس  ناتـسبرع  .دادـن  شوگ  اـم  فرح  هب  تیوک  تلود  میدرک  ریخا  نارحب 
نوچ درک  میهاوخ  شـشوک  مه  زاب  میتسین و  سویأم  ام  اما  .تسا  فسأت  هیام  نیا  دننک و  یمن  یمادقا  دینک  يراکمه  سراف  جیلخ 

اهبرع نیب  قافن  يدنب و  هتسد  هرخالاب 

یبرع ياهروشک  هیقب  اب  نانبل  مدرک  رکف  .دش  دنهاوخ  کیدزن  ام  هب  اهنآ  زا  یخرب  تسا و  یعطق 

باـختنا ار  نوعمـش  لـیماک  راـک  نیا  يارب  مینک و  رارقرب  ساـمت  اـهدرُک  روـشک و  نآ  نیب  میدرک  یعـس  ور  نیا  زا  دراد و  تواـفت 
رهمایرآ هاشنهاش  تمیزع  زا  دعب  تسا  رارق  تسا  تسود  نانبل  ینونک  روهمج  سیئر  اب  تسین و  برع  نوعمش  لیماک  نوچ  میدرک 

نوعمش لیماک  طابترا  عوضوم  اکیرمآ  هب 
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نیا زا  تسا  هدرک  جرخ  نانبل  رد  ییاهلوپ  قارع  هک  دـناد  یم  نانبل  تلود  تسا و  تحاران  قارع  زا  نانبل  .مینک  یلمع  ار  اهدرُک  اـب 
.دنشاب دروم  نیا  رد  يراکمه  هب  رضاح  اهینانبل  هک  منک  یم  رکف  ور 

زا هک  دـندرک  رارـصا  یتح  دـندرک و  توعد  وا  زا  دـندرک  تاـقالم  ـالم  اـب  دادـغب  رد  يوروش  ترافـس  مود  ریبد  لوا و  ریبد  یتـقو 
ام درد  هب  امش  ما  هدش  ریپ  نم  تفگ  باوج  رد  الم  دیامن  ندید  يوروش 

ود طقف  نم  تفگ  الم  دننک  ندید  يوروش  زا  تنارسپ  هدب  هزاجا  سپ  دنتفگ  اهـسور  .مروخ  یمن  امـش  درد  هب  مه  نم  دیروخ  یمن 
.دنام یم  میارب  رگید  رـسپ  کی  طقف  نیاربانب  مرادـن  يربخ  وا  تالاوحا  زا  دـیربب و  نیب  زا  دـیتساوخ  یم  ار  اهنآ  زا  یکی  مراد  رـسپ 

ار يوروش  اکیرمآ و  شزاس  عوضوم 

دنا هدرک  شزاس  رگیدـکی  اب  ایند  تالکـشم  مامت  هرابرد  اکیرمآ  يوروش و  هک  دـنا  هدرک  هفاضا  دـنا و  هتفگ  الم  هب  اهیوروش  دوخ 
؟ دنا هتفرگن  میمصت  اهدرُک  دروم  رد  اهنآ  روطچ  سپ  دهد  یم  باوج  الم 

هب میرخ و  یم  مینک  ادـیپ  يوروش  تخاس  یماظن  گرب  زاس و  میناوتب  هک  اج  ره  زا  میهد و  یم  کمک  اهنآ  هب  ام  کمک ، دروم  رد 
يرادیرخ اهنآ  يارب  ندرا  زا  یسور  هحلسا  يرادقم  میهد  یم  اهنآ 

ام زا  اهدرُک  .داد  میهاوخ  زیچ  همه  اهنآ  هب  دوش  عورـش  گـنج  رگا  هتبلا  دـننک  کـمک  اـت  میا  هدروآ  راـشف  اـهییاکیرمآ  هب  .میدرک 
یلو میداتـسرف  یم  هدنیامن  امیقتـسم  ام  یجراخ  ياهروشک  تیامح  بلج  يارب  هتـشذگ  رد  دـنیوگ  یم  اهنآ  دـندرک  يرازگـساپس 

یکمک اما  میتفرگ  سامت  سیلگنا  اب  میتفر  اکیرمآ  هب  اـم  دـنتفریذپ  یمن  ار  اـم  ناگدـنیامن  یجراـخ  ياـه  هناخترافـس  ناـبرد  یتح 
هک میا  هداد  حیضوت  اهنآ  هب  ام  .میا  هدش  زیچ  همه  بحاص  دیا  هدرک  مادقا  ام  فرط  زا  یگدنیامن  هب  امش  هک  ینامز  زا  یلو  دندرکن 

میهاوخ زاب  امش  يارب  ار  اههار  مامت  ام  یلو  دنراد  یتاروظحم  ایند  ياهروشک 

دحتم للم  نامزاس  قیرط  زا  ایند  مدرم  شوگ  هب  ار  قارع  تلود  تاملظت  هک  دنتساوخ  یم  اهنآ  .درک 

.دننک مادقا  يوانیدناکسا  ياهروشک  قیرط  زا  تسا  رتهب  هک  میدرک  ییامنهار  ار  اهنآ  ام  دنناسرب 

همیمـض قارع  ناتـسدرک  دنیامرف  هزاجا  هک  مناسرب  هناکولم  سدقا  تاذ  ضرعفرـش  هب  هک  تساوخ  نم  زا  یفطـصمالم  لبق  يدـنچ 
يایند هک  دیهدب  باوج  وا  هب  دندومرف  ررقم  هاشنهاش  .دوش  ناریا 

زا هار  نیا  رد  مه  ام  دیریگب  ار  دوخ  یلم  قوقح  دینک  ششوک  امش  تسین  یبلط  هعسوت  يایند  ام 

هب يوروش  هک  میتفگ  وا  هب  ام  هتفگ  ییاهزیچ  مه  اـم  هب  یفطـصمالم  يوروش  هلمح  لاـمتحا  دروم  رد  .درک  میهاوخ  تیاـمح  اـمش 
يوروش تسا  نکمم  دوش  عورش  گنج  رگا  هتبلا  درک  دهاوخن  هلمح  امش 

.درادن دامتعا  قارع  هب  يوروش  نوچ  دسر  یم  رظن  هب  كوکشم  مه  نیا  هتبلا  هک  دنک  تیامح  قارع  زا 
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؟ دنراد یتاعقوت  هچ  اکیرمآ  زا  اهدرُک  ریمض : لارنژ 

.دنک یم  تیامح  قارع  زا  يوروش  هک  روطنامه  اکیرمآ  یسایس  تیامح  هفاضا  هب  تامهم  هحلسا و  لوپ ، يریـصن : دبـشترا  راسمیت 
یلخاد و یتاروظحم  اهییاکیرمآ  هک  میا  هتفگ  اهنآ  هب  مه  ام 

.درک میهاوخ  تیامح  امش  زا  ام  اما  دنراد  یجراخ 

دوجو مه  لیئارسا  امش  يارب  دشابن  ناریا  رگا  تسا  ناریا  نآ  دیراد و  لپ  کی  طقف  امش  هک  ما  هداد  حیضوت  اهراب  نم  ریمض : لارنژ 
.تشاد دهاوخن 

هک میداد  حیضوت  دریذپب و  یمسر  یـسایس و  روطب  ار  وا  دناوت  یمن  اکیرمآ  هک  میتفگ  یفطـصمالم  هب  ام  يریـصن : دبـشترا  راسمیت 
.تسه هچ  نالا  هدوب و  هچ  هتشذگ  رد  دنادب  دیاب 

.دشاب روبص  لئاسم  دروم  رد  دیاب  متفگ  وا  هب  نم  ریمض : لارنژ 

رابنا ناریا  رد  ار  یتفایرد  تامهم  اهحالس و  میراد  میمصت  میدرک و  اهدرُک  تهج  کمک  ذخا  هب  مادقا  ام  يریصن : دبـشترا  راسمیت 
یمن وا  هب  یلوپ  قارع  نوچ  میراد  داقتعا  الم  یلام  جایتحا  هب  مه  ام  میهد  لیوحت  اهدرُک  هب  جیردتب  گنج  زورب  تروص  رد  مینک و 

رانید طقف 5  درُک  زابرس  دهد 

یلام کمک  اکیرمآ  هب  رهمایرآ  هاشنهاش  ترفاسم  اب  هلاءاشنا  تسا  مک  یلیخ  نیا  دریگ و  یم  قوقح 

.تشاذگ میهاوخ  وا  رایتخا  رد  يرتشیب 

وا .تسین  تحلصم  ًالعف  راک  نیا  تفگ  الم  كوکرک  تفن  تاسیسأت  هیلع  شتآ  ندوشگ  هب  طوبرم  داهنشیپ  دروم  رد  ریمض : لارنژ 
اهنآ ياج  هب  اهبرع  ندرک  نیزگیاج  اهدرُک و  نداد  چوک  هرابرد 

الم .دینزب  شتآ  ار  كوکرک  یتفن  تاسیسأت  دیاب  راک  نیا  زا  يریگولج  يارب  متفگ  نم  درک  تبحص 

نم .درک  میهاوخن  یلمع  ار  نآ  رضاح  لاح  رد  اما  دش  میهاوخ  هدامآ  راک  نیا  يارب  هکداد  باوج 

عالطا امش  هب  درک و  میهاوخ  یسررب  ار  راک  یلمع  ياه  هبنج  لیئارسا  رد  ام  هک  متفگ  وا  هب  مه 

هدرک هچ  ام  اب  قارع  هک  دییوگ  یمن  ایند  هب  ارچ  تفگ  الم  .دیدومرف  یبلاطم  يوانیدناکـسا  ياهروشک  دروم  رد  امـش  .داد  میهاوخ 
اهنت هک  تسا  نیا  عوضوم  هتبلا  .دیراد  هطبار  يوانیدناکسا  ياهروشک  ناملآ و  اب  امش  دییوگ  یمن  ناتدوخ  ارچ  مداد  باوج  .تسا 

هلصافالب رگا  ًالثم  .دراد  رگید  ياهیراتفرگ  یلیخ  مه  وا  تسا و  دومحم  رتکد  دهد  ماجنا  اهنآ  يارب  ار  راک  نیا  دناوت  یم  هک  یسک 
یلو دوب  رثؤم  یلیخ  درک  یم  تبحـص  قارع  عاضوا  هب  عجار  سیلگنا  ای  اکیرمآ  ياـهنویزیولت  رد  رفن  کـی  قارع  ياـتدوک  زا  دـعب 

.دندرکن ار  راک  نیا  اهدرُک 
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هدرک و قرف  هتشذگ  اب  یلیخ  قارع  لخاد  رد  الم  ژیتسرپ  تیصخش و  نونکا  يریصن : دبشترا  راسمیت 
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متشاد راختفا  نم  هک  دشاب  نیا  شلیالد  زا  یکی  اهدرُک  دروم  رد  ام  تیقفوم  دیاش  تسا  هتفر  رتالاب 

ياتدوک دروم  رد  .مشاب  اهنآ  هب  کمک  اهدرُک و  دروم  رد  هاشنهاش  رماوا  يرجم  ینالوط  اتبسن  یتدم 

؟ تشاد يا  هدیقع  هچ  الم  قارع 

وا دنک  یم  تفلاخم  رکبلا  اب  هک  تسا  نیسح  مادص  رس  ریز  اهراک  همه  هک  تفگ  یم  الم  ریمض : لارنژ 

.دندوب هدش  مادعا  لبق  هتفه  کی  دش  رشتنم  قارع  تلود  قیرط  زا  اهنآ  مادعا  ربخ  امسر  لبق  زور  ود  هک  ینامهتم  درک  هفاضا  انمض 
.هدش رتهب  یلیخ  الم  زا  تظافح  رضاح  لاح  رد 

دروم رد  اهیقارع  هک  دمهفب  دیاب  ایند  میزاس  هجوتم  اهدرُک  تیناقح  هب  ار  بارعا  هک  میا  هدرک  ششوک  ام  يریـصن : دبـشترا  راسمیت 
ام اما  تسا  یتخسرس  مدآ  یفاذق  هک  داد  باوج  .دتسرفب  یفاذق  دزن  يا  هدنیامن  وا  هک  میتفگ  الم  هب  ام  یتح  دنا  هدرک  هابتشا  اهدرُک 

.دراد مه  لوپ  تسا  تخسرس  وا  رگا  هک  میتفگ 

ار شیاـهراک  دـیاب  هک  متفگ  وا  هب  نم  دـنک  یم  هدافتـسا  رفن  هد  دوجو  زا  طـقف  شیاـهراک  ماـجنا  يارب  یفطـصمالم  ریمـض : لارنژ 
نیا ام  .دـیامن  هرادا  كرتشم  روطب  یلبق و  تروشم  اب  ار  لـئاسو  دـهدب  لـمع  لالقتـسا  دراد  داـمتعا  هک  ییاـهنآ  هب  دـنک و  میـسقت 

الم زا  دعب  ات  درک  میهاوخ  بیقعت  ار  عوضوم 

.دهد ماجنا  ار  شراک  هتیمک  کی 

نونکا رظن  دروم  هتیمک  تسا  هدیـسر  مه  هجیتن  هب  نونکا  هک  تسا  رهماـیرآ  هاـشنهاش  تاـشیامرف  زا  نیا  يریـصن : دبـشترا  راـسمیت 
نآ ياهراک  دصرد  عالطا 80  قبط  تسا و  راک  لوغشم  هدش و  لیکشت 

(1) .دنک یم  دییأت  الم  ار 

یندـناوخ و كاواس  سیئر  اب  داـسوم  تقو  سیئر  یفوه )  ) یفخ لارنژ  تارکاذـم  تاـقالم و  صوصخ  رد  كاواـس  رگید  شرازگ 
.تسا هجوت  لباق 

ثحاـبم هلمج  زا  دـنتخادرپ ؛ رظن  لداـبت  ثحب و  هب  قارع  ناتـسدرک  رد  لیئارـسا  ناریا و  يراـکمه  هراـبرد  نیفرط  تسـشن  نـیا  رد 
تلود شالت  نازیم  درُک ؛ هنابلط  لالقتـسا  شبنج  شیادیپ  رد  يوروش  ناتـسلگنا و  شقن  زا : دوب  ترابع  تارکاذم  نیا  رد  هحورطم 

يریگرد هقرفت و  دیدشت  داجیا و  تهج  رد  مادقا  زین  قارع و  تلود  اهدرُک و  نیب  فالتخا  داجیا  رد  ناریا  یهاشنهاش 

یتاحیلست ياه  کمک  قارع ؛ ياهدرُک  زا  یهاشنهاش  ناریا  یکیتکات  يرادبناج  اهنآ ؛ نیب 

388 ص :

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 605 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2028/AKS BARNAMEH/#content_note_388_1
http://www.ghaemiyeh.com


هقبط اب  هعمج 22/4/1352 ، خروم  لیئارسا ، سیورس  سیئر  ریمـض  لارنژ  اب  كاواس  تسایر  تاقالم  هرابرد  كاواس  شرازگ  - . 1
.يّرس یلک  هب  يدنب 
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يارب یماـظن  تازیهجت  لاـسرا  رد  لیئارـسا  يولهپ و  تموکح  كرتشم  تیلاـعف  اـه و  يراـکمه  زین  و  قارع ؛ ياـهدرُک  هب  لیئارـسا 
: اهنآ يوس  زا  دارکا  شزومآ  زین  اهدرُک و 

كاواس تسایر  راسمیت  اب  یفخ  لارنژ  تاقالم 

يدابع مناخ  طیحم - ياقآ  متفه  هرادا  لک  تیریدم  مود -  هرادا  لک  تیریدم  كاواس -  ماقم  مئاق  راسمیت  ناگدننک : تکرش 

.دیا هتفر  روردنل  اب  ار  يرادقم  هک  میفسأتم  دوب ؟ روطچ  هقطنم  زا  رادید  كاواس : تسایر  راسمیت 

شترا رد  لبق  يدنچ  ات  نم  دیناد  یم  هک  روطنامه  .منک  رکشت  امـش  زا  دروم  نیا  رد  دیاب  .دوب  یبلاج  دیدزاب  نم  يارب  یفخ : لارنژ 
.میا هدرک  یم  ترفاسم  لئاسو  عون  نیا  اب  هشیمه  مدوب و 

.منک لاوئس  ینازراب  هیحور  زا  لوا  متساوخ  یم  كاواس : تسایر  راسمیت 

هجوت اب  نیاربانب  .مدوب  هدرکن  تاقالم  دارکا  اب  اصخش  نونکات  یلو  ما  هتـشاد  ییانـشآ  دارکا  هلئـسم  اب  ًالبق  هچ  رگا  نم  یفخ : لارنژ 
تسا نکمم  دیناد  یم  رتشیب  نم  زا  دارکا  دروم  رد  امش  هک  نیا  هب 

همادا يارب  یناهرب  لیلد و  اعقاو  دومحم  رتکد  لثم  درُک  ناوج  يربهر  هک  منک  یم  روصت  نم  .دـشابن  حیحـص  دایز  نم  يریگ  هجیتن 
هدرک هارمگ  ار  دوخ  تلم  هک  دنک  یم  ساسحا  الم  .دنک  یمن  ادیپ  گنج 

الم .نازراب  لامـش  رد  ییاذـغ  داوم  دوبمک  زین  تسا و  ناگدـنهانپ  لکـشم  هلئـسم  نیلوا  .دنتـسه  جـنر  رد  ادـیدش  شتلم  اریز  تسا 
عجار ًالبق  هک  تسا  يدیعبت  تلود  کی  لیکشت  لح  هار  دنک  یم  روصت 

.دشاب رادروخرب  اکیرما  ناریا و  تیامح  زا  تلود  نیا  هک  دهاوخ  یم  هدرک و  تبحص  امش  اب  نآ  هب 

تلود يارب  ینیـشناج  تقیقح  رد  تلود  نیا  .دنک  بلج  تلود  نیا  ندـش  میهـس  رد  ار  بارعا  زا  یـضعب  رظن  دـناوت  یم  تفگ  الم 
لدبم تقیقح  هب  ایؤر  نیا  اتقیقح  مناد  یمن  نم  .دش  دهاوخ  دادغب 

زا دنریگب و  میمصت  دارکا  هک  هچ  ره  تسا  ام  هب  طوبرم  عوضوم  هک  اجنآ  ات  .هن  ای  دش  دهاوخ 

.دراد رارق  یبوخ  عضو  رد  یحور  ینامـسج و  رظن  زا  ـالم  نم  رظن  هب  .درک  میهاوخ  تیاـمح  زین  اـم  دـشاب  رادروخرب  امـش  تیاـمح 
هچاپتـسد یمک  دارکا  ناوج  يربهر  .یحور  رکف و  رظن  زا  هن  یلو  دراد  یبوخ  عضو  یمـسج  رظن  زا  الم  دنک  یم  رکف  دومحم  رتکد 

رتشیب تیامح  ياضاقت  دنشاب و  هتشادن  ار  یماظن  عاضوا  رییغت  ییاناوت  منک  یم  رکف  .دریگب  شیپ  رد  ار  یهار  هچ  دناد  یمن  تسا و 

رد گـنج  هک  دـنراد  تشحو  نیا  زا  اـهدرُک  .دـنریگب  ار  اـهیقارع  يولج  دـنا  هدـش  قفوم  اـهدرُک  ناریا ]،[ تیاـمح  تلع  هب  .دـنراد 
دنک یم  تحاران  ار  اهنآ  هک  يا  هلئسم  اهنت  دنک و  ادیپ  همادا  مه  ناتسمز 
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لابند دننک و  یم  هاگن  اوه  هب  مدرم  میدید  .میتفر  هلالک  هب  حبص  ياهیکیدزن  ام  .تسا  ییاوه  تالمح 
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نارابمب يارب  يریذپ  بیـسآ  ياهفده  هلیـسو  نیدب  دش و  دـنهاوخ  زکرمتم  تاهد  رد  مدرم  ناتـسمز  تلع  هب  دـندرگ و  یم  امیپاوه 
نم يور  رب  دـیدزاب  نیا  تارثا  نیا  .دـنروایب  تسدـب  ار  هتفر  تسد  زا  قطانم  دـنناوتب  دنتـسین  نئمطم  اـهنآ  .دوب  دـنهاوخ  اـهامیپاوه 

.تسا

.لصیف یهاشداپ  نامز  زا  ینعی  مینک  یـسررب  شبنج  نیا  شیادـیپ  لبق و  اهلاس  زا  دـیاب  ار  دارکا  تیعـضو  كاواس : تسایر  راسمیت 
درُک لقتـسم  تلود  کی  هک  دوب  ناتـسلگنا  یمیدـق  تسایـس  نیا  دـمآ و  دوجوب  اهیـسیلگنا  هلیـسوب  دارکا  رد  درُک  لالقتـسا  شبنج 

هب ناریا  كاخ  لخاد  زا  شناراکمه  ینازراب و  یتح  هک  دـش  بجوم  قارع  هیکرت و  ناریا -  يراـکمه  هجیتن  رد  هک  درواـیب  دوجوب 
يوروش

یبوکرس اب  دنداد و  ماجنا  ناریا  ناتسدرک  رد  ار  تاکیرحت  نیا  اهیسیلگنا  نینچمه  دننک و  رارف 

.دش مادعا  اهنآ  ربهر  دمحم  یضاق  دندش و  هجاوم  تلود 

ناـمز نآ  رد  دـندرک و  تعجارم  قارع  هب  مساـق  میرکلادـبع  ناـمز  رد  متـسیس  رییغت  زا  دـعب  دـندوب  هتفر  يوروش  هب  هک  ییاـهدرُک 
رد دارکا  نیا  هک  یتدـم  دـنتفر  قارع  لامـش  هب  دادـغب  زا  شناتـسود  ینازراـب و  .دـماین  دوـجوب  تقو  تـلود  دارکا و  نـیب  یتـقفاوم 

ياج هب  يوروش  دندرک  یم  یگدنز  يوروش 

یم تخادرپ  وا  هب  لبق  ياهلاس  ات  دندوب  هدراذگ  يوروش  رد  الم  رایتخا  رد  هک  ار  یلوپ  یتح  .دش  دارکا  لالقتسا  ور  هلابند  سیلگنا 
دارکا درک  یعس  يوروش  تلود  قارع  یثعب  میژر  رییغت  رد  .دندرک 

، رکبلا راک  يادتبا  رد  .مینک  یم  کمک  مک  دارکا  هب  ام  ارچ  هک  تفگ  یم  يوروش  یلبق  ریفـس  یتح  دنک و  کیدزن  میژر  نیا  هب  ار 
لاس دنچ  زا  دعب  دندرک  یم  رکف  هتبلا  .دوب  فرط  ود  ره  رب  يوروش  راشف  رثا  رد  نیا  .دش  ءاضما  اهنآ  ینازراب و  نیب  همانتقفاوم  کی 

.دنتفای تاجن  يدایز  سناش  اب  شرسپ  وا و  راب  کی  دنداد  ماجنا  ار  راک  نیا  مه  هبترم  دنچ  .دوش  یم  رورت  ای  دریم و  یم  ینازراب 

.دنک کیدزن  مه  هب  ار  اهنیا  تساوخ  درک  ذوفن  ثعب  رد  یفاک  هزادنا  هب  یتقو  يوروش  تلود 

یعـس ام  .دش  یم  یتسینومک  روشک  کی  قارع  روشک  مامت  دادغب  میژر  هب  دارکا  یکیدزن  اب  دوب و  عاضوا  نیا  بظاوم  ناریا  تلود 
ار شدوخ  تدم  نیا  رد  مه  قارع  تلود  .مینک  رود  ار  وا  میدرک 

تحاران يوروش  تلود  هجیتن  رد  مینک و  يریگولج  قارع  تلود  هب  دارکا  یکیدزن  زا  میتسناوت  هرخالاب  درک و  هدامآ  حالـس  رظن  زا 
قارع هب  یناتسهوک  ياهگنج  یئالیرگ و  ياهگنج  شزومآ  يارب  يدایز  ناراشتـسم  .درک  عطق  دارکا  هب  ار  دوخ  یلام  کمک  دش و 

دش دیماان  قارع  تلود  اب  دارکا  شزاس  زا  يوروش  تلود  یتقو  .داد  اهنآ  هب  ناتسهوک  رد  لمح  يارب  کبس  ياهحالس  .داتسرف 

.درک دهاوخ  تیامح  دادغب  زا  دوش  عورش  گنج  رگا  هک  درک  راهظا  انلع  درک و  دیدهت  ار  اهنآ 
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داوم ندرکن  ارجا  یکیدزن ، يارب  ناشددعتم  ياهتساوخرد  لباقم  رد  اهیقارع  هک  میتساوخ  الم  زا  ام 

یلبق يراتخمدوخ  فلاخم  نآ  هدام  ود  هک  دندوب  هداتسرف  الم  يارب  دش و  هتـشون  يدراوم  رگید  راب  .دوش  رکذتم  ار  یلبق  همانتقفاوم 
وا هب  مه  یغلابم  دوب و  الم  رایتخا  رد  ینابزرم  ياهدحاو  هک  دوب 

.دش عورش  گنج  تفر و  یم  نیب  زا  دراوم  نیا  اب  راب  نیا  هک  دش  یم  تخادرپ 

هاچ مه  قارع  تلود  داد و  یم  دارکا  هب  مه  یلوپ  تفن  تباب  تلود  دـیاب  دوب و  دارکا  هقطنم  وزج  مه  لصوم  لبق  يراـتخمدوخ  رد 
بارعا اب  اهنآ  ندرک  نیشناج  دارکا و  زا  نیشندرک  قطانم  هیلخت  هب  عورش  دعب  دزادرپب و  یلوپ  هک  دشاب  هتـشادن  یتعفنم  هک  تسب  ار 

يارب رگید  تلع  کی  دومن و 

قرف یلبق  گنج  اب  ًالماک  گنج  نیا  هک  دوش  یم  طابنتـسا  هدـش و  عورـش  گـنج  هک  تسا  هاـم  تشه  .دـمآ  دوجوب  گـنج  عورش 
یلو هدـش  ربارب  دـص  نآ  یماظن  تردـق  دـنا و  هدرک  ضوع  ار  کینکت  دروخ  یم  مشچ  هب  ًـالماک  يوروش  ناراشتـسم  دوجو  .دراد 

.تسا تارفن  دروم  رد  قارع  فعض  هطقن  اهنت  .دنتسه  اهنامه  تارفن 

.ما هدرک  گنج  اهیقارع  اب  هیروس  ههبج  رد  هتشذگ  گنج  یط  نم  یفخ : لارنژ 

هطقن کی  یتقو  .درادـن  ینیـشن  بقع  قح  ههبج  لوا  طخ  .دوش  یمن  هداد  تیمها  تاعیاض  تاـفلت و  هب  كاواـس : تساـیر  راـسمیت 
هدش فداصم  اهراب  اهنآ  اب  دارکا  هک  دننک  یم  تسرد  یمکحم  یظافحتسا  قطانم  هنابش  هلصافالب  دنروایب  تسدب  ار  یشیجلا  قوس 

يراک دنا  هتسناوتن  دنا و 

هک مینک  لوبق  دیاب  دراوم  نیا  مامت  اب  دـنور  یم  دـنزیر و  یم  یتعاس  دـنچ  يریخأت  ياهبمب  الاب  تافاسم  رد  اهامیپاوه  .دـنهد  ماجنا 
زیاج ام  ار  اهنیا  هب  کمک  تهج  ره  زا  .دنا  هدرک  تمواقم  بوخ 

كانرطخ هنایمرواخ  يارب  قارع  ثعب  تلود  هکنیا  مود  دنتسه  ییایرآ  داژن  زا  ًالوا  اریز  میناد  یم 

تیعضو نیا  رد  دارکا  هب  کمک  دیناد  یم  دیتسه و  یشترا  هبتریلاع  ماقم  کی  ناتدوخ  امش  .تسا 

مه يرگید  ياه  همانرب  .دیناد  یم  حالس  دروم  رد  ار  یللملا  نیب  تاررقم  اریز  تسا  کسیر  کی 

دنچ ره  .تسا  كاـنرطخ  هناـیمرواخ  يارب  تلود  نیا  هکلب  اـم  يارب  اـهنت  هن  .تسا  قارع  ثعب  شترا  ندرک  جـلف  اـم  فدـه  .میراد 
تلود .میا  هدـیدن  یتمالع  ًالمع  زونه  ام  یلو  دـش  دـنهاوخ  رود  يوروش  زا  رورم  هب  اهنیا  هک  دـنا  هداد  لوق  یبرع  تسود  ياهتلود 

یتـح اـهنآ  یلو  .مینک  یم  هدافتـسا  هریغ ]  ] ریغ يزرواـشک و  ياـه  هنیمز  رد  يوروش  ناراشتـسم  زا  دـیوگ  یم  برع  لود  هب  قارع 
.دنراد کمک  هب  جایتحا  بیترت  نیا  هب  دارکا  .دنهد  یم  یقارع  دارفا  هب  يزاگ  ياهبمب  شزومآ 

.ینت پوت 25  هلولگ  لثم  دوش  یم  ادیپ  لکشم  برغ  يایند  رد  شتامهم  هک  دنراد  ییاهحالس 
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.منک رظن  راهظا  دروم  دنچ  رد  مهاوخ  یم  .دوب  دیفم  رایسب  نم  يارب  .دیدومرف  هیجوت  عاضوا  دروم  رد  ارم  هک  مرکشتم  یفخ : لارنژ 
اب ههبج  رد  نتشادهگن  يارب  ار  نازابرس  دندوب  ریگرد  لیئارـسا  اب  گنج  رد  مه  اهیقارع  هک  لاس 48  رد  مروآ ] یم   ] مروآایم داـی  هب 

كرت ار  مروشک  هکنیا  زا  لبق  .دنزیر  یم  هچایرد  هب  رتپوکیله  اب  ار  ناشنازابرـس  داسجا  اهنیا  دنراد  هدـیقع  دارکا  .دنتـسب  یم  ریجنز 
رد ار  شناراکمه  قارع  هجراخ  ریزو  .دوب  نیطـسلف  عوضوم  یلـصا  هلئـسم  .مدروآ  تسدب  طابر  سنارفنک  دروم  رد  یتاعالطا  منک 
زا تسا و  يرگید  زرم  مه  ناریا  زرم  هکلب  تسا  لیئارسا  بارعا و  زرم  نیطـسلف  اهنت  هن  هدومن  راهظا  هدرک و  هیجوت  ناریا  زرم  دروم 

.دننک یسایس  تیامح  قارع  زا  ناریا  اب  يزرم  گنج  دروم  رد  تساوخ  برع  ياهروشک 

.تسا هدشن  هدرب  ناریا  زا  یمان  مه  هسلجتروص  رد  هدش و  توف  هجراخ  ریزو  مراد  ربخ  نم  هک  اجنآ  ات  كاواس : تسایر  راسمیت 

.تسا لکشم  میا  هداد  دارکا  هب  هک  یسور  حالس  ندرک  ضوع  هتبلا  یفخ : لارنژ 

.میهد ماجنا  میراد  تردق  رد  هچ  ره  میهدب و  ماجنا  ناتسمز  رد  دیاب  كاواس : تسایر  راسمیت 

.دنوشب ضوع  برغ  ياهحالس  اب  دیاب  نیاربانب  تسا  هدش  مامت  ام  ینت  ياه 25  هلولگ  یسور و  تامهم  یفخ : لارنژ 

.دیا هداتسرف  اهنآ  يارب  پوت  ود  امش  یلو  تسا  پوت  لماش 6  هناخپوت  کی  لقادح  كاواس : تسایر  راسمیت 

پوت راهچ  مناوتب  تعجارم  رد  مراودـیما  .میتسرف  یم  میریگ و  یم  شترا  رد  هریخذ  ياهدـحاو  زا  ار  اهحالـس  نیا  اـم  یفخ : لارنژ 
.میریگب هقطنم  يارب  رگید 

میهاوخ دارکا  هب  ار  اهنآ  میراد و  ام  هک  يوسنارف  ياهحالس  اب  ییاکیرما  حالس  ینیشناج  اب  هتبلا 

.میتسرفب دارکا  يارب  هتفرگ  يدنوپ  يا 25  هلولگ  يدوز  هب  میراودیما  داد 

دوخ هدنیآ  گنج  رکف  امـش  .ما  هدوب  امـش  یتینما  هاگتـسد  شترا و  نیب  دارکا  هب  کمک  هزرابم  دهاش  نم  كاواس : تسایر  راسمیت 
.دوشن مک  يا  هریخذ  ياهحالس  زا  دیتساوخ  یم  هجیتن  رد  هک  دیا  هدوب 

یم مک  امش  زا  ار  برع  ههبج  کی  هکلب  دنک  یمن  مک  ار  امـش  هریخذ  اهنت  هن  نیا  هک  دینیب  یم  دیتسه و  یتینما  زیم  تشپ  امـش  الاح 
.دنک

.درک دهاوخ  لاکـشا  دیلوت  نآ  تارفن  دادعت  دـشاب  دازآ  قارع  رگا  یلو  تسین  هسیاقم  لباق  قارع  رفن  اب  امـش  رفن  هک  تسا  تسرد 
تسا قارع  شترا  ندرک  درخ  روظنم  متفگ  دوخ  ياهتبحص  لوا  رد 
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.دراد دوجو  هنایمرواخ  يارب  يرتشیب  رطخ  تقو  نآ  دش و  دهاوخ  طلسم  هیروس  هب  دارکا  رب  يزوریپ  اب  اریز 

نمشد اب  ام  لاح  ره  رد  یلو  .دنتسرفب  لیئارـسا  هب  گنج  هب  ار  دوخ  یهرز  رگـشل  هدنیآ  رد  اهیقارع  منک  یمن  رکف  نم  یفخ : لارنژ 
ماجنا اهنآ  حالس  ضیوعت  يارب  نم  یعس  رثکادح  .میگنج  یم  كرتشم 

.میا هدرک  نیشناج  ياهحالس  یلام و  کمک  ياضاقت  اهیئاکیرمآ  زا  ام  دش و  دهاوخ 

هن زور  هدافتـسا  دروم  لئاسو  زا  ام  یلو  دـیدرک  یم  هدافتـسا  نات  هریخذ  ياهحالـس  زا  هک  دـیدومرف  امـش  كاواس : تسایر  راسمیت 
.میدرک هدافتسا  ورزر  لئاسو 

دنمقالع نآ  هب  یلیخ  مه  ریزو  تسخن  هک  ار  دارکا  عوضوم  نم  هناعاجـش ، مه  هدوب و  هنادنمتواخـس  مه  امـش  کمک  یفخ : لارنژ 
منک یم  روصت  .متشاذگ  نایمرد  وا  اب  ندمآ ، زا  لبق  تسا 

درک دهاوخ  ادیپ  همادا  مه  ناتسمز  رد  گنج  هچ  رگا  تسا  علطم  عوضوم  قیاقح  زا  مه  عافد  ریزو 

.مینک هدافتسا  ناتسمز  زا  دیاب  دارکا  شزومآ  يارب  یلو 

؟ میریگب رظن  رد  یشزومآ  پمک  يارب  زرم  کیدزن  ار  يا  هقطنم  دوش  یم  مناد  یمن 

ار نآ  شترا  میراد و  هوـسپ  هاـگودرا  رد  اـم  هک  یـشزومآ  پمک  رد  دـنیآ و  یم  يرفن  ياه 100  پیکا  كاواس : تسایر  راـسمیت 
.دننیب یم  شزومآ  هدروآ  دوجوب 

.میتسرفب مه  یناداتسا  میراذگب و  یشزومآ  همانرب  ام  هک  دراد  یموزل  ایآ  یفخ : لارنژ 

.درادن یلاکشا  هتبلا  كاواس : تسایر  راسمیت 

لاسرا تهج  یقطانم  زرم  یکیدزن  رد  مینک  یم  داهنـشیپ  ام  ییاضف  روبع  زا  هیکرت  يریگولج  تفاـسم و  دـُعب  تلع  هب  یفخ : لارنژ 
.تسا ینالوط  رایسب  زاورپ  ریسم  نوچ  میروایب  دوجوب  یتازیهجت  ياهکمک 

هغارم رد  یکچوک  رابنا  ام  .مقفاوم  امش  اب  ًالماک  هدوب و  نم  داهنشیپ  نیا  كاواس : تسایر  راسمیت 

.مییامن يروآ  عمج  ناشیارب  دیاب  حالس  يدایز  رادقم  راب  نیا  یلو  میا  هتشاد 

.دنتسه یبوخ  تیعقوم  رد  کناتدض  هنیمز  رد  یفخ : لارنژ 

.درک هدافتسا  نآ  زا  رتشیب  دُرب  رد  دیابن  تسا و  هاتوک  دُرب  کشوم  کی  ماس 7 

.دیهدب اهنآ  هب  هراپمخ 120  ياه  هلولگ  يرادقم  امش  مینک  یم  اعدتسا  هار  رد  ياهحالس  ندیسر  ات 
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يروف عطاق و  کمک  کی  نیا  .میا  هداد  اهنآ  هب  امـش  ام و  هک  تسا  ییاه  هراپمخ  يرتمیلیم  هلولگ 120  زا  نم  روظنم  یفخ : لارنژ 
.تسا رثؤم  مه  یحور  رظن  هطقن  زا  تسا و 
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.تفرگ دهاوخ  تروص  اهحالس  ضیوعت  کیدزن  هدنیآ  رد  مدرک  ضرع  هک  روطنامه 

لوق ام  هب  .مینک  هیهت  دنک  یم  دیلوت  ار  نآ  هک  یبونج  ياقیرفا  شترا  زا  دیاب  ار  پوت  يارب  يدنوپ  هلولگ 25  مناسرب  ضرع  هب  دیاب 
.دنهدب هک  دنا  هداد 

هک میا  هدرک  اضاقت  مه  رگید  ياـت  .میا 500  هداتـسرف  ات  يرتمیلیم 500  يا 120  هراپمخ  ياه  هلولگ  زا  كاواس : تساـیر  راـسمیت 
.میتسرفب

یم شزومآ  يارب  ار  نیملعم  یلاعبانج  بیوصت  زا  دـعب  .میتسرف  یم  امـش  يارب  مینک و  یم  هیهت  ام  ار  یـشزومآ  همانرب  یفخ : لارنژ 
(1) .میتسرف
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اهدرُک میلعت  حیلست و 

زین یتاحیلـست و  راشرـس  ياه  کمک  عوضوم  قارع ، ياهدرُک  نایم  رد  كاواس  داسوم و  كرتشم  تیلاعف  يراکمه و  هدمع  شخب 
.تساهدرُک یماظن  شزومآ 

هک دوبن  ینعم  نادب  نیا  اما  دندرک ، یم  لاسرا  اهدرُک  يارب  ناریا  قیرط  زا  ار  یماظن  ياه  کمک  هدمع  شخب  هچ  رگا  اه  یلیئارـسا 
یم مولعم  كاواس  دانـسا  زا  هک  هنوگ  نآ  .دـنداد  یم  ماجنا  اهنآ  هطـساو  اب  كاواس و  زا  زوجم  بسک  اب  ار  اـه  تیلاـعف  نیا  یماـمت 

شخب رد  .دندرک  یم  راک  نیا  هب  مادقا  امیقتسم  دوخ  كاواس  اب  یگنهامه  عالطا و  نودب  عقاوم  يا  هراپ  رد  اه  یلیئارسا  دوش ،

شزومآ تحت  ار  اهدرُک  كاواس  عـالطا  نودـب  داـسوم  یتاـعالطا  نارومأـم  دراوم ، يرایـسب  رد  زین  یقارع  درُک  ياـهورین  شزومآ 
نیا رد  اه  یلیئارسا  هتبلا  .دنداد  یم  رارق  یتاعالطا  یماظن و 

دندرک یم  مازعا  نیطسلف  هب  ار  اهنآ  درُک ، ياهورین  اهرداک و  زا  یضعب  شنیزگ  اب  اه  یلیئارسا  .دندرک  یم  مادقا  لکش  ود  هب  هنیمز 
داسوم یتاعالطا  نارومأم  هوالع  هب  .دـنداد  یم  رارق  یتاعالطا  یماظن و  تاـمیلعت  تحت  یلیئارـسا  یماـظن  یتاـعالطا و  زکارم  رد  و 

قطانم رد  روضح  اب  زین  دوخ 

.دندرک یم  تردابم  مادقا و  درُک  ياهرداک  یتاعالطا  یماظن و  شزومآ  هب  نیشندرک ،

نیطـسلف رد  درُک  ياه  هورگ  شزومآ  هرابرد  كاواس ، سیئر  اـب  هام 1352  ریت  خروم 18  تارکاذـم  رد  داسوم  سیئر  هنومن ، يارب 
: دیازفا یم  یلاغشا ،

.دوب یبوخ  رایسب  میت  دندوب ، هداتسرف  لیئارسا  هب  کنات  شزومآ  يارب  اهدرُک ]  ] اهنآ هک  یمیت 

پمک ناونع  هب  قارع  ناریا و  زرم  کیدزن  يا  هقطنم  هک  دـهاوخ  یم  وا  زا  كاواـس  سیئر  اـب  رگید  یتاـعالطا  تسـشن  رد  هدربماـن 
: دریگ رارق  اهنآ  رایتخا  رد  یشزومآ 

اب ندمآ  زا  لبق  تسا ، دنمقالع  نآ  هب  یلیخ  مه  ریزو  تسخن  هک  ار  دارکا  عوضوم  نم  یفخ : لارنژ 
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رد قارع ] تلود  اهدرُک و  نیب   ] گنج هچ  رگا  .تسا  علطم  عوضوم  قیاـقح  زا  مه  عاـفد  ریزو  منک  یم  روصت  .متـشاذگ  ناـیمرد  وا 
کیدزن ار  يا  هقطنم  دوش  یم  مناد  یمن  .مینک  عورش  ناتسمز  زا  دیاب  اهدرُک  شزومآ  يارب  یلو  درک  دهاوخ  ادیپ  همادا  مه  ناتسمز 

؟ میریگب رظن  رد  یشزومآ  پمک  يارب  زرم 

ار نآ  شترا  میراد و  هوـسپ  هاـگودرا  رد  اـم  هک  یـشزومآ  پمک  رد  دـنیآ و  یم  يرفن  ياه 100  پیکا  كاواس : تسایر  راـسمیت 
.دننیب یم  شزومآ  هدروآ  دوجوب 

؟ میتسرفب مه  یناداتسا  میراذگب و  یشزومآ  همانرب  ام  هک  دراد  یموزل  ایآ  یفخ : لارنژ 

.درادن یلاکشا  هتبلا  كاواس : تسایر  راسمیت 

یخرب اما  ددرگ ، یمرب  ههد 1930  هب  یقارع  ياهدرُک  نایم  رد  یلیئارسا  نارومأم  دورو  روضح و  هقباس  دانسا ، يا  هراپ  قبط  هچ  رگا 
یتاعالطا یماظن و  شزومآ  زاغآ  هرابرد  یبرغ  عبانم 

: دنا هتشون  تسینویهص  نارومأم  يوس  زا  یقارع  ياهدرُک 

ههد زا  هک  درُک  ریپ  ربهر  ناخریدـب ، یلع  نارموک  اب  یناهن  روط  هب  دوب ، هدـنام  یقاب  عافد  ترازو  تنواـعم  ماـقم  رد  هک  زرپ  نومیش 
اب درُک - گرمشیپ  نارسفا  یشزومآ  هرود  نیتسخن  .دروآ  لمع  هب  رادید  درک ، یم  یسوساج  اه  یلیئارسا  يارب  ياه 1940 و 1950 

توا 1965 رد  یلاق ) « ) داورم  » زمر مان 

« اوویل  » هیرا زا  تیما  لوکشا و  يول  دعب ، ناتسبات  رد  .تفای  همادا  هام  هس  تدم  هب  زاغآ و   [ 1344]

ینازراب یفطصمالم  اب  هتفر و  ناتسدرک  هقطنم  هب  هک  دنتساوخ  راک  بزح  زا  هعسوت ، عیانـص و  روما  ترازو  شالترپ  نواعم  فایلئ ،
نیا هب  لیئارـسا  کمک  لوئـسم  خاملاپ ،] یتسیرورت  هورگ   ] هاملاپ راک  هنهک  سانـش  برع  فکاول ، میح  راک  زاغآ  رد  .دـنک  رادـید 

1345  ] نئوژ 1966 رد  لوکـشا  دوخ  .دوب  ییارحـص  ناتـسرامیب  کی  داجیا  یماظنریغ ، ياه  کمک  نیتسخن  زا  یکی  و  دوب ، همانرب 
ار اه  یقارع  گرزب  هلمح  ینازراب  هک  ینامز  دش  شرازگ  .دندرک  رادـید  نارهت  زا  لاس  نامه  نایاپ  رد  هجراخ ، ریزو  نابِاابآ  زین  ]و 

(1) .دوب رادروخرب  لیئارسا  کمک  زا  تسکش  مهرد  نئوژ 1966  رد 

مشچ هب  نارهت  هب  یلیئارسا  ناراشتسم  زا  یکی  تمیزع  صوصخ  رد  لیئارسا  یگدنیامن  سیئر  همان  نتم  كاواس ، دانـسا  زا  یکی  رد 
تـساوخرد هب  انب  هدش  دای  درف  هک  هدیدرگ  دـیکأت  حیرـصت و  كاواس ، هب  یلیئارـسا  راشتـسم  یفرعم  نمـض  همان  نیا  رد  .دروخ  یم 

طابترا رد  كاواس و  سیئر 

: تسا هدش  مازعا  ناریا  هب  اهدرُک  عوضوم  اب 

یلیئارسا يداع  همانرذگ  هدنراد  ستنیول  فزوژ  ياقآ  تهج  لیئارسا  تینما  تاعالطا و  نامزاس 
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تهج فزوژ  ياقآ  تسا  رارق  لیئارـسا  تینما  تاـعالطا و  ناـمزاس  راـهظا  قبط  .تسا  هدرک  دـیداور  رودـص  تساوخرد   559462
اعیرس دییامرف  روتسد  تسا  دنمشهاوخ  .دیامن  تمیزع  نارهت  هب  رد 10/2/53  دارکا  هب  طوبرم  كاواس  تسایر  راسمیت  رماوا  ماـجنا 

.ددرگ لمع  نآ  قبط  ات  دنیامرف  غالبا  ار  زکرم  رظن 

(1) لیئارسا یگدنیامن  سیئر 

زا یتساوخرد  زاین  دروم  تامهم  صوصخ  رد  كاواس  شرازگ  هنومن  یقارع ، ياـهدرُک  يارب  یتاحیلـست  ياـه  کـمک  هراـبرد  اـما 
: تسا نینچ  اهدرُک  يوس 

لامش ناتسود  یتساوخرد  تامهم  دروم  رد  راهب  ياقآ  تاراهظا 

کنات دض  کک  11 کک -  يوسنارف 10 ياهکشوم 

يرتمیلیم ییاوهدض 30  پوت  ددع   12

دراد تامهم   4000

شتامهم اکشود و   50

زادنا 120 هراپمخ  يارب  تامهم   3000

کناتدض نیم   1000

لدم 5/3 ياکوزاب  يارب  هلولگ   1000

تامهم 62/7 یلومعم  ياهگنفت  ناگ و  گنرب  ياهگنفت  يارب 303  یسیلگنا  تامهم 

تامهم اب  يرتمیلیم  دنک 122  یم  لمع  رزتوه  لثم  هک  ییاهپوت 

برخم يزادنارب و  لئاسو  و  دشاب ) نامدوخ  گنج  زا  لبق  تاشرافس  زا  تسا  نکمم  هک   ) یتشادهب یبط و  لئاسو  نت  کی 

.دشاب یم  لمح  يارب  هدامآ  نآ  نت  هک 250  دنوش  یم  نت  اعمج 3000 

نیدرورف 53.(2) طساوا  دندومرف  راسمیت  سنارفنک  یلامتحا  خیرات  هب  عجار 

حیلست رد  كاواس  داسوم و  يراکمه  هتسجرب  ياهزارف  زا  قارع  ياهدرُک  يارب  لیئارسا  يوس  زا  یکشوم  تازیهجت  لاسرا  عوضوم 
يارب اهنآ  زا  یماظن  هبناج  همه  ینابیتشپ  دارکا و 
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سیئر هب  داسوم  تقو  نواعم  ینومدا  موهان  همان  .تسا  قارع  تیمکاح  تلود و  هیلع  گنج 
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حیرـص و تاعالطا  يواح  هدش ، هیارا  كاواس  هب  راهب  زمر  مان  اب  نارهت ، رد  رقتـسم  سیورـس ، نآ  یگدـنیامن  يوس  زا  هک  كاواس 
: تسا هراب  نیا  رد  ینشور 

(1) ماما يارب  کشوم  عوضوم 

هصالخ دیـسر  بانجیلاع  نآ  عالطا  هب  ینومدا  ياقآ  هلیـسو  توا  هبنـشکی 26  زور  هک  ار  یهافـش  ماغیپ  نم  امـش  ياضاقت  هب  انب  - 1
.ما هدرک 

کناتدـض و نردـم   [ ياـه حالـس   ] ياهحالـص هب  ماـما  ندرک  زیهجت  هک  دـناسر  هجیتن  نیا  هب  ار  اـم  ماـما  یماـظن  تیعـضو  فلا - 
.دشاب یم  تیمها  زئاح  ییاوهدض 

لیئارـسا شترا  ياهدـحاو  رد  دنتـسه  يوروش  تخاس  هک  الرتسا »  » ییاوهدـض ياهکـشوم  و  رگاس »  » کناتدـض ياهکـشوم  ب - 
(. دنا هدش  هتفرگ  تمینغ  هب  گنج  لالخ  رد  اهکشوم  نیا   ) دنریگ یم  رارق  هدافتسا  دروم 

هک دنزاس  رداق  ار  ماما  دارفا  تسا  نکمم  الرتسا ) رگاس و   ) ياهکشوم كرادت  هک  مینک  یم  رکف  ام 

نایاپ ات  لقادح  ار  اهیقارع  هلمح  هلیسو  نیدب  دنزاس و  مدهنم  دننک  یم  زاورپ  مک  عافترا  رد  هک  ار  ییاهامیپاوه  اهکنات و  زا  يدادعت 
.دنیامن فقوتم  ناتسمز  لصف 

.دراذگب ماما  رایتخا  رد  اکیرما  تخاس  ياهکشوم  دناوت  یمن  یسایس  ياهتیدودحم  تلع  هب  ناریا  هک  میدرک  رکف  ام  ت - 

دروم دـنرب  یم  رـسب  هدامآ  تلاح  هب  هک  یمزر  ياهدـحاو  رد  لیئارـسا  شترا  رد  رگاـس  ـالرتسا و  ياهکـشوم  هک  يدوجو  اـب  ث - 
ذخا ام  ياهدحاو  زا  امیقتسم  هک  میدومن  تفایرد  رگاس  کشوم  یـس  الرتسا و  کشوم  لیئارسا 15  شترا  زا  ام  دشاب ، یم  هدافتسا 

ام .دش  دهاوخ  لیوحت  ماما  هب  و 

.میهد شزومآ  اهکشوم  نیا  ندرب  راک  هب  يارب  ار  ماما  دارفا  هک  میا  هدامآ 

دادـعت اب  ماما  هک  تسا  تیمها  لامک  زئاح  عوضوم  نیا  اـهیقارع  هلمح  رد  هفقو  داـجیا  رد  هجیتن  نتفرگ  يارب  هک  تسا  یهیدـب  ج - 
میتسین رداق  ام  هقطنم  رد  دوجوم  طیارـش  تلع  هب  هنافـسأتم  .دوش  زیهجت  رگاس  کشوم  یـس  الرتسا و  کشوم  زا 15  يرتشیب  یلیخ 

جراخ ناـنآ  ندرک  نیزگیاـج  يارب  اـکیرما  تخاـس  ياهکـشوم  تفاـیرد  نودـب  دوخ  ياهدـحاو  نیب  زا  ار  يرتشیب  ياهکـشوم  هک 
.مییامن

« زمرق مشچ   » کشوم الرتسا  کشوم  نیزگیاج  و  وت »  » کشوم رگاس  کشوم  نیزگیاج  چ - 
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.دشاب یم 

SAGER STRELLA TOW THE EYE

اهییاکیرما رگا  .میا  هدراذگ  تیعضو  لماک  نایرج  رد  ار  اهنآ  هتفرگ و  سامت  اه  ییاکیرمآ  اب  ام  ح - 

يداـیز دادـعت  اـب  ار  ماـما  هک  دوب  میهاوخ  رداـق  اـم  دـنراذگب  اـم  راـیتخا  رد  ار  روکذـم  ياهکـشوم  نیزگیاـج  هک  دـنیامن  تقفاوـم 
تفرگ میهاوخ  دوخ  ياهدحاو  زا  هک  رگاس ) الرتسا و   ) یسور ياهکشوم 

.مییامن زیهجت 

.تسا ریز  حرش  هب  هدش  هئارا  ینومدا  ياقآ  هلیسو  هک  یتاداهنشیپ  خ - 

رایتخا رد  ام  هلیسو  هب  هک  یـسور  ياهکـشوم  نیزگیاج  ناونع  هب  ار  زمرق » مشچ   » و وت »  » ياهکـشوم هکنیا  ناکما  بانجیلاع  نآ  هک 
.دنیامن یسررب  رگاس ) الرتسا و 30  زا 15  رتالاب  رتشیب و   ) .دش دهاوخ  هدراذگ  ماما 

تخاس کشوم  اهدص  اب  ار  ماما  هک  دش  میهاوخ  رداق  ام  دیراذگب  ام  رایتخا  رد  ار  نیزگیاج  ياهکشوم  هک  دیـشاب  هدامآ  امـش  رگا 
هب یجایتحا  رگید  مییامن  تفایرد  ناییاکیرمآ  زا  کشوم  یفاک  دادـعت  ام  رگا  هک  دـش  ناشنرطاخ  نینچمه  .مییاـمن  زیهجت  يوروش 

دهاوخن ناریا  ياهکشوم 

.دوب

ییاهکشوم نیزگیاج  ناونع  هب  دیا  هدامآ  امش  هک  میدرک  كرد  نینچ  راهب ) هلیسو   ) میا هتـشاد  تفایرد  نیرگ  زا  هک  یباوج  زا  - 2
مـشچ  » ياهکـشوم ياراد  هک  میدـش  هجوتم  نینچمه  دـیراذگب و  ام  رایتخا  رد  وت »  » کشوم دومن  میهاوخ  لاسرا  ماما  يارب  اـم  هک 

.دیشاب یمن  زمرق »

هدحتم تالایا  هکنیا  رب  ینبم  میا  هدرک  تفایرد  ار  اکیرمآ  باوج  ام  عوضوم  نیا  اب  نامزمه  - 3

دادعت هب  ًالعف  یلو  دراذگب  ام  رایتخا  رد  ار  اهکشوم  نیزگیاج  تسا  رضاح  یلک  روطب  اکیرمآ 

.دودحم

.مینک زیهجت  مییامن  تفایرد  ار  نآ  نیزگیاج  هک  يا  هحلسا  ره  اب  ار  ماما  هک  میا  هدامآ  ام  - 4

میهاوخ هقطنم  هب  تقو  عرـسا  رد  ار  نانآ  هک  میتسه  یبرم  کی  الرتسا و  کشوم  يدادـعت  ندرک  هداـمآ  لوغـشم  نونکا  مه  اـم  - 5
.داتسرف

.دوش عورش  زور  دنچ  فرظ  رد  هرود  نیا  هک  میا  هداد  یتابیترت  ام  دریگ و  تروص  لیئارسا  رد  دیاب  رگاس  کشوم  شزومآ  - 6
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نونمم رایسب  مییامن  يزیرحرط  ار  شزومآ  كرادت و  تایلمع  مامت  میروبجم  ام  هک  ییاجنآ  زا  - 7

ناریا قیرط  زا  ایآ  هک  دنهدب  خساپ  ام  هب  دنناوتب  همان  نیا  ساسا  رب  بانجیلاع  نآ  رگا  دش  میهاوخ 

دیشاب هدامآ  امش  رگا  ینعی  .دش  دهاوخ  هدراذگ  رایتخا  رد  رگاس  نیزگیاج  ناونع  هب  ییاهکشوم  زین 

ص:399
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ياهکشوم دش  دهاوخ  لاسرا  ماما  يارب  ام  هلیسو  هلصافالب  هک  رگاس »  » یفاضا ياهکشوم  يارب  هک 

رد اهییاکیرمآ  هلیـسو  هک  تسا  ییاهکـشوم  دادعت  زا  رتالاب  رتشیب و  دادعت  نیا  هتبلا  .دـیراذگب  ام  رایتخا  رد  نیزگیاج  ناونع  هب  وت » »
(1) .دش دهاوخ  هدراذگ  ام  رایتخا 

، هدرک لاسرا  كاواس ) سیئر   ) يریصن دبـشترا  يارب  كاواس ، اب  دوخ  طبار  قیرط  زا  لیئارـسا  یتاعالطا  سیورـس  هک  ار  یـشرازگ 
قارع تموکح  لباقم  رد  اهنآ  یماظن  تیوقت  ینابیتشپ و  یگنج و  ياه  حالـس  هب  یقارع  ياهدرُک  زیهجت  یگنوگچ  هراـبرد  اتدـمع 

.تسا لیئارسا  يوس  زا 

.تسا هراب  نیا  رد  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  اب  لیئارسا  یگنهامه  هدش ، هراشا  نآ  هب  تحارـص  هب  شرازگ  نیا  رد  هک  هجوت  لباق  هتکن 
یگنج ياه  حالس  عاونا  تسیل  روبزم ، شرازگ  همادا  رد 

هیهت و كاواس  يراکمه  اب  لیئارـسا و  یتاعالطا  سیورـس  يوس  زا  تسیل  نیا  .تسا  هدش  همیمـض  یقارع  ياهدرُک  يارب  زاین  دروم 
: تسا هدش  میلست  اکیرمآ  هجراخ  روما  ریزو  هب 

يریصن دبشترا  راسمیت 

ماما يارب  هحلسا  هرابرد :

بانجیلاع

.ددرگ یم  میدقت  تسویپ  هب  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هجراخ  روما  ریزو  اب  ام  سامت  هب  طوبرم  شرازگ  - 1

رارق ثحب  دروم  رهمایرآ  هاشنهاش  ترـضحیلعا  اب  ار  عوضوم  ناریا  زا  دوخ  دـیدزاب  نمـض  اکیرما  هجراـخ  روما  ریزو  اـم  رظن  هب  - 2
.داد دنهاوخ 

.مناسرب ضرع  هب  اهافش  ار  دروم  نیا  رد  یلیمکت  تاعالطا  هنوگ  ره  هک  دش  مهاوخ  لاحشوخ  - 3

(2) راهب مارتحا -  میدقت  اب 

هام 53 نابآ   7 خیرات :

: تسا هدمآ  نینچ  دنس  هیشاح  سیونتسد  تشاددای  رد 

یلبق بیوصت  هب  انب  ناریا  هب  اکیرمآ  هجراخ  ریزو  رفـس  زا  لبق  كاواس و  تسایر  راـسمیت  باـیغ  رد  لیئارـسا  طـبار  ار  شرازگ  نیا 
كرابم هاگشیپ  ضرعفرش  هب  كاواس  قیرط  زا  كاواس  تسایر  راسمیت 

ار هطوبرم  شرازگ  هکنیا  نمض  خیرات 18/1/54  رد  ادعب  كاواس  تسایر  راسمیت  .دناسر  هناکولم 

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 625 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2028/AKS BARNAMEH/#content_note_400_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2028/AKS BARNAMEH/#content_note_400_2
http://www.ghaemiyeh.com


ص:400

يدنب هقبط  اب  هرامش 696 ، ، 1353 تسوگآ 1974م / خروم 29  لیئارـسا ، تاعالطا  سیورـس  نواعم  ینومدا  همان  همجرت  نتم  - . 1
.يریصن هب  راهب ، زا  يّرس ،

هرامش 474 هام 1353 ، نابآ  خروم 8  كاواس ، دنس  - . 2
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.دندومرف يرماوا  دیسر و  ضرع  هب  همجرت  هک  دندومرف  نآ  همجرت  هب  رما  دنداد  بناجنیا  هب 

24/1/54

ناوت یم  درُک  ياهورین  تیوقت  يارب  تیعقوم  نیا  زا  .دوش  هتـساک  ناتـسدرک  رد  گنج  تدـش  زا  ناتـسمز  زاغآ  اـب  دور  یم  راـظتنا 
يا هدرتسگ  ياهگنج  زورب  تروص  رد  اهنآ  هک  يروطب  دومن  هدافتسا 

.دنشاب هدامآ  ددرگ  زاغآ  راهب 1354  لیاوا  رد  تسا  رارق  هک 

.دوش عقاو  ثحب  دروم  ام  نیب  رتدوز  هچ  ره  هریغ  شزومآ و  تاموزلم و  تازیهجت -  حرط  هب  طوبرم  تایئزج  منک  یم  شرافس 

هب ور  میدرک  یم  هدامآ  ام  هک  ار  هیسور  تخاس  صخـشم  ياهحالـس  زا  عون  دنچ  هک  تسنیا  تشاد  رظن  رد  دیاب  هک  ار  یمهم  هتکن 
یعبانم دـیاب  .تسا  ندـش  مامت  لاح  رد  تعرـس  هب  تسا  اهدرُک  تسد  رد  رـضاح  لاح  رد  هک  ییاهحالـس  ریاس  رئاخذ  .تسا  مامتا 

ادیپ یساسا  ياهحالس  ناربج  يارب 

ضوع ییاهحالس  اب  دیاب  درک  ادیپ  اهنآ  يارب  تامهم  ناوت  یمن  هک  ار  ییاهحالس  نینچمه  .دومن 

.دومن هیهت  تامهم  تاموزلم  يراج  شور  ساسا  رب  اهنآ  يارب  ناوتب  هک  دومن 

ياهحالس دوخ  ریاخذ  زا  دوب  دهاوخ  رضاح  هک  دشاب  یم  لیئارسا  یعافد  ياهورین  یکدی ، ياهحالس  هیهت  يارب  یلامتحا  عبنم  کی 
اکیرمآ هدحتم  تالایا  هکنآ  طرش  هب  دهد  لیوحت  ار  مزال 

ياه هطساو  طسوت  ناوت  یم  زین  ار  اهحالس  زا  یصخشم  عاونا  .دیامن  ناربج  ار  اهنآ  دیامن  لوبق 

.درک هیهت  یناهج  ياهرازاب  زا  هحلسا 

نآ اب  ار  یئاکیرما  ياهحالس  ضیوعت  عوضوم  هک  میا  هدومن  اضاقت  اکیرما  هجراخ  روما  ریزو  زا  ام 

اهدرُک هب  دوخ  ياهرابنا  لحم  زا  تسا  رـضاح  لیئارـسا  یعاـفد  يورین  تسین و  اـکیرما  تخاـس  هک  یتاـمهم  اهحالـس و  زا  تمـسق 
هب یلوپ  کمک  عوضوم  هک  میا  هدومن  اضاقت  اکیرما  هجراخ  روما  ریزو  زا  ام  نیا  رب  هوـالع  .دـهد  رارق  هعلاـطم  دروم  دـهد  لـیوحت 

زا ناوت  یم  هک  ار  ییاهحالس  دیرخ 

.دهد رارق  یسررب  دروم  دومن  يرادیرخ  رازاب 

هدش میلـست  اکیرما  هجراخ  روما  ریزو  هب  تشاذگ  اهدرُک  سرتسد  رد  ناتـسمز  تدم  لوط  رد  دیاب  ام  رظن  هب  هک  یتازیهجت  تسرهف 
.تسا

نایم رد  رهمایرآ  هاشنهاش  ترـضحیلعا  اـب  ار  عوضوم  ناریا  زا  دوخ  هدـنیآ  رادـید  رد  هدـحتم  تـالایا  هجراـخ  روما  ریزو  اـم  رظن  هب 
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.تشاذگ دهاوخ 

.ددرگ یم  میدقت  تسویپ  هب  هدش  میلست  هدحتم  تالایا  هجراخ  روما  ریزو  هب  هک  یتسرهف  تشونور 
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ناتسدرک يارب  هحلسا 

.تسا ریز  رارق  هب  ناتسدرک  رد  يوروش  ياهحالس  نیزگیاج  تازیهجت  تامهم و  اهحالس ، تسرهف  - 1

روطب یتمسق  دازام و  زا  ناکما  تروص  رد  لیئارسا و  رد  ای  اپورا  رد  دیاب  اهحالس  هنوگنیا  - 2

.دنا هدش  هبساحم  ساسا  نیمه  رب  اهتمیق  .دوش  يرادیرخ  هدننک  دیلوت  تاجناخراک  زا  میقتسم 

رازاـب رد  دوجوم  طیارـش  ساـسا  رب  تسرهف  نیا  دـشاب  سرتـسد  رد  مـالقا  نیا  هیلک  تسین  مولعم  یتـسرد  هب  زوـنه  هک  اـجنآ  زا  - 3
.تسا ریذپرییغت 

یعافد يورین  زا  ناوت  یم  تسا  لکشم  رازاب  رد  اهنآ  يرادیرخ  هک  ار  اهحالس  نیا  زا  ملق  دنچ  - 4

.دیامن هضواعم  اکیرمآ  تخاس  هباشم  ياهحالس  لباقم  رد  هک  تساوخ  لیئارسا 

هناخپوت - 5

دادعتحالس عون 

دحاوره تمیق 

رالد هب 

يرتـمیلیم پوـتپ 105  200002304600000 يرتـمیلیم تاـمهمب 155  1815000270000 یــششک يرتــمیلیم  پوتفلاــعمج 155 
تامهمج 160 625000150000 يرتمیلیم زادناراپمخث 160  1200050600000 يرتمیلیم تامهمت 105  1210000120000 یششک
تاــــــــــــمهمح 120 247000168000 يرتــــــــــــمیلیم زادـــــــــــــنا 120  هراـــــــــــــپمخچ  60002001200000 يرتمیلیم

240008090280001920000 يرتمیلیم
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35400 يرادهگن مزاولر  106200 یکدی مزاولخ 

کناتدض ياهحالس  - 6

2500 يرتمیلیم تامهمب 106  50900045000 يرتمیلیم ینیشن 106  بقع  نودب  پوتفلاعمجرالد  هبدحاوره  تمیق  دادعتحالس  عون 
701750000 25000 اکوزاب تامهمت  50060030000 اکوزابپ 150375000

37500150000 يرادهگن مزاولچ  112500 یکدی مزاولج   11500350046250001750000 سا -  سا  کناتدض  تکارث 

ییاوهدض ياهحالس  - 7

دادعتحالس عون 

دحاوره تمیق 

رالد هب 

عمج

تامهمپ 50400020000 ییاوهدـض يرتـمیلیم  ياـهپوتب 20  250000205000000 يرتـمیلیم ییاوهدــض 30  ياـهپوت  تاـمهمفلا 
ییویدار تازیهجت  - 40000100008 يرادهگن لئاسوث  30000 یکدی مزاولت  500000892000004000000 يرتمیلیم ياهپوت 20 

دادعتحالس عون 

780006000 لئاسوپ 12000 يرطاب یکدی و  مزاولب  PRC-7750120060000 متسیسفلا عمجرالد  هبدحاو  ره  تمیق 
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هیلقن لئاسو  - 9

رالد هب  دحاو  ره  تمیقدادعتحالس  عون 

بقع نودـــــــــب  ياــــــــهپوت  يارب  پــــــــیجب  1212000144000 لمح تاــــــــمهم  يارب  کبـــــــــس  نویماــــــــکفلاعمج 
12600021600072000پ32400 ینیشن

(1) کجنران نیم و  - 10

رالد هب  دحاو  ره  تمیقدادعتحالس  عون 

کحنرانت 500007350000 یعاــفد کــجنرانپ  10000550000 رفندــض نــیمب  1000030300000 کناتدـــض نـــیمفلا  عـــمج 
رالد لک 24461000  عمج  500005250000 یمجاهت

عوقولا بیرق  يریگرد  هب  هراشا  نمض  كاواس ، سیئر  يریـصن  هب  يا  همان  یط  لاس 1353 ، رد  داسوم ، سیئر  ریمض  ریماز )  ) لارنژ
ياه کمک  يروآدای  اب  هدربمان  .درک  ینارگن  راهظا  ینازراـب  یفطـصمالم  تیعقوم  زا  یحیولت  روط  هب  قارع ، تلود  اـهدرُک و  نیب 

هک درک  تساوخرد  قارع ، تلود  اب  گنج  رد  نانآ  زا  ینابیتشپ  تیوقت و  روظنم  هب  اهدرُک  يارب  لیئارسا  یلاسرا  یماظن 

: دوش ینازراب  هب  هژیو  يداصتقا  ياه  کمک  راد  هدهع  ناریا 

سرام 1974  16 يریصن راسمیت  بانج 

ادیپ عالطا  تسا   [ 1349  ] سرام 1970 همان  تقفاوم  ضقان  هک  قارع  تلود  هبناج  کی  میمصت  زا  نم 

404 ص :

هامرهم 1353.  19 كاواس ، دنس  - . 1
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هتفرگ میمصت  ینازراب  یفطصمالم  هک  دسر  یم  رظن  هب  نینچ  ما  هدرک  تفایرد  دوخ  ناگدنیامن  هلیسو  هب  هک  ییاهشرازگ  زا  .مدرک 
اهدرُک و نیب  نارحب  لوحت  نیا  .دـهد  همادا  قارع  تلود  ياهتـسایس  اب  تفلاخم  روظنم  هب  درُک و  تلم  قوقح  هار  رد  دوخ  هزرابم  هب 

گنج دیدجت  هب  رجنم  هک  ار  عاضوا  ندش  رت  هریت  دیاب  .تسا  هتـسویپ  عوقوب  اهنآ  نیب  ییاهدروخرب  هدومن و  دیدشت  ار  قارع  تلود 
یماظن يداصتقا و  ياهکمک  هب  يروف  جایتحا  ینازراب  یفطصمالم  ام  رظن  هب  .تشاد  رظن  رد  لامتحا  کی  ناونع  هب  ددرگ 

رت يرورـض  تازیهجت  ای  تامهم و  لماح  امیپاوه  ود  ای  کی  رتدوز  هچ  ره  هدرک و  عورـش  هنیمز  نیا  رد  ار  يا  هژیو  شالت  ام  .دراد 
يداصتقا نیگنس  راشف  زا  یشان  ینازراب  لارنژ  یلـصا  ینارگن  هک  مناد  یم  نم  .تشاد  میهاوخ  مازعا  يروف  ياهیدنمزاین  هب  هجوت  اب 

ناگدنهانپ موجه  ندش  دایز  لیلد  هب  هک  ددرگ  یم 

لماع ناونع  هب  دناوت  یم  عوضوم  نیا  دوش  یم  هتشذگ  زا  شیب  هظحل  ره  يو  لرتنک  تحت  یضارا  هب 

تـسا لکـشم  رـضاح  ناـمز  رد  اـم  تیعقوم  هب  هجوت  اـب  .دوش  بوـسحم  هزراـبم  همادا  يارب  شناوریپ  ینازراـب و  ییاـناوت  رد  یمهم 
هب دوخ  ار  راک  نیا  هک  منک  شهاوخ  یلاعبانج  زا  هکنیا  زج  مرادـن  یهار  نم  میروایب و  لمع  هب  ینازراب  هب  یمهم  يداصتقا  کـمک 

رخاوا هک  یماگنه  مراودیما  .دـیتسه  هاگآ  رـضاح  نامز  رد  ام  تیعقوم  زا  یبوخ  هب  یلاعبانج  هک  مراد  نانیمطا  هتبلا  دـیریگب  هدـهع 
هرکاذـم کـیدزن  هدـنیآ  يارب  اـهنآ  ياهیدـنمزاین  درُک و  هلئـسم  نوـماریپ  حورـشم  روـطب  میناوـتب  مینک  یم  تاـقالم  مه  اـب  هاـم  نیا 
میدــقت ار  مرــسمه  دوـخ و  يزوروـن  تاـکیربت  نیرتـمرگ  يریــصن  مناـخ  راکرــس  یلاــعبانج و  تمدــخ  دــیهدب  هزاــجا.مییامن 

(1) ریمض لارنژ  رادتسود.میامن -

سیئر يارب  خیرات 25/12/1353  رد  مارگلت  تروص  هب  هک  كاواس  سیئر  خساپ  دنـس ، نیا  هیـشاح  سیونتـسد  تشاددای  ساسا  رب 
: تسا لیذ  حرش  هب  هدش ، لاسرا  لیئارسا  سیورس 

یهاتوک دـیآ  یمرب  نامتـسد  زا  هچنآ  ام  .دـیا  هدومرف  هراشا  هک  تسیدـح  نآ  زا  شیب  ینازراـب  يارب  یلاـم  يداـصتقا و  تالکـشم 
رد دـهد  یم  لامـش  رد  قارع  شترا  هک  يزکرمت  هیهت و  اـب  منک  یم  روصت  .تسین  اـهنآ  تاـجایتحا  يوگباوج  یلو  درک ، میهاوخن 

تخس يریگرد  قارع  تلود  تلهم  زور  هدزناپ  همتاخ 

رادقم تسا  دنمشهاوخ  اذل  .دسرب  هقطنم  هب  زور  نآ  زا  لبق  یماظن  ياه  کمک  دیاب  دوش و  عورش 

تاکیربت زا  رکشت  ضرع  اب  .تسا  رکشت  نانتما و  بجوم  دیراد  لاسرا  رتدوز  هدنامیقاب  هک  یکمک 

[(2) كاواس سیئر  ياضما  لحم  ] .مراد یم  ضورعم  ًالباقتم  ار  مناخ  دوخ و  ساپس  وناب  راسمیت و  نآ  يزورون 
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ریازجلا دادرارق 1975  زا  سپ 

لماعت رد  ار  يدیدج  تیعضو  طیارـش و  لاـس 1975 ، رد  قارع  ناریا و  تلود  ود  نیب  ریازجلا » دادرارق   » هب موـسوم  ناـمیپ  ياـضما 
هقطنم رد  اه  یلیئارسا  تیلاعف  يارب  ار  ییاه  تیدودحم  هچ  رگا  دیدج ، تیعضو  .دروآ  دوجو  هب  قارع  ياهدرُک  اب  لیئارسا  ناریا و 

.دوبن دش ، یم  بیقعت  لیئارسا  ینوماریپ  يژتارتسا  رد  هک  هچنآ  اب  ریاغم  عومجم  رد  اما  تشاد ، لابند  هب 

رد یـشزاس  لابق  رد  اهدرُک  زا  ینابیتشپ  فقوت  يارب  ار  ناریا  داهنـشیپ  اه  یقارع  لاس 1975  لیاوا  رد  یبرغ  عبانم  یضعب  هتـشون  هب 
روما ریزو   ] رجنیسک زا  ینازراب  يرارطضا  تساوخرد  دش و  ور  هبور  یـشاپورف  اب  اهدرُک  شروش  .دنتفریذپ   [ دوردنورا  ] برعلا طش 

تقو هجراخ 

رارق شسرپ  دروم  ار  هجراخ  ریزو  هراب  نیا  رد  يا.يآ.یـس   [ یـسوساج نامزاس   ] سیئر یبلک  مایلیو  .دش  هتـشاگنا  هدیدان  اکیرمآ ]
هزادـنا ره  هب  اهدرُک ، زا  لیئارـسا  ینابیتشپ  زار  .تسین  یغیلبت  راک  یناهن  نامزاس  تایلمع  هک  دـش  هتفگ  يو  هب  تسار  كر و  داد و 

نانچمه دوب  هدش  راکشآ  هک 

(1) .دش یم  دادملق  ساسح  رایسب  يا  هلأسم 

اب يراکمه  موادت  ترورـض  تیمها و  یناریا  تاماقم  يارب  ات  دندوب  شالت  رد  تدش  هب  اه  یلیئارـسا  دیدج ، تیعقوم  طیارـش و  رد 
شیب قارع  ياهدرُک  زا  ینابیتشپ  تیامح و  رد  ار  لیئارسا 

وا .تسا  هجوت  لباق  یندـناوخ و  هراب  نیا  رد  كاواس  سیئر  يریـصن  هب  داسوم  تقو  سیئر  یفوه  لارنژ  همان  .دـننک  هیجوت  شیپ  زا 
ترورض هقطنم ، رد  يوروش  رطخ  ییامنگرزب  اب  همان  نیا  رد 

رد هچنانچ  هک  دهد  یم  رادشه  یحیولت  روط  هب  نایاپ  رد  دنک و  یم  يروآدای  ار  اهدرُک  زا  تیامح 
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هرابرد یلیئارسا  ياه  هناسر  تسا  نکمم  دوشن ، لمع  لیئارسا  لیامت  تساوخ و  قباطم  هراب  نیا 

: دننک يرگاشفا  نیا ، زا  شیپ  ياه  لاس  رد  یقارع  درُک  بازحا  اب  ناریا  تلود  يراکمه 

كاواس مظعم  تسایر  راسمیت  راضحتسا 

خیرات رد  هک  كاواس  مظعم  تساـیر  راـسمیت  ناونع  هب  گرب ) رد 4  اعمج   ) لیئارـسا سیورـس  سیئر  زا  هلـصاو  همان  نیع  همجرت و 
.ددرگ یم  میدقت  تسویپ  هب  هدیدرگ  تفایرد  زکرم  رد  روکذم  سیورس  طبار  زا   29/12/53

كاواس تسایر  راسمیت  هزوح 

زیزع يریصن  راسمیت 

هدروآ و تسدب  ار  دوخ  یتمالـس  دـسر  یم  امـش  هب  همان  نیا  هک  ینامز  مراودـیما  مدـیدرگ و  فسأتم  امـش  يرامیب  ربخ  ندینـش  زا 
راثآ کیدزن  زا  ام  .دیشاب  هدومن  عورش  اددجم  ار  دوخ  تیلاعف 

لابند قیقد  روطب  هنایمرواخ  هدودحم  رد  یلک و  روطب  یناهج  رداک  رد  ار  قارع  ناریا و  قفاوت 

ياهدادرارق هیلک  دننام  دادرارق  نیا  ام  رظن  هب  هک  تسین  هلئسم  نیا  رکذ  هب  یجایتحا  .مییامن  یم 

میراودیما ام  ددرگ و  یم  بوسحم  یتبثم  مادقا  دهد  یم  همتاخ  میقتـسم  تارکاذم  هلیـسو  هب  اهروشک  نیب  تامـصاخم  هب  هک  حلص 
رد .دنیامن  تقفاوم  ام  اب  میقتـسم  تارکاذم  ماجنا  اب  دـنریگ و  قشمرـس  دروم  نیا  زا  دـنراد  كرتشم  زرم  ام  اب  هک  یبرع  ياهروشک 

تبقارم دیاب  رضاح  لاح 

يراکمه طوطخ  زا  يوریپ  ینمشد و  زا  ندیشک  تسد  شتادهعت و  هب  تبسن  قارع  یلمع  يرادافو  نازیم  دروم  رد  يرتقیقد  رایـسب 
.دریگ تروص  حلص  و 

.میدرک یم  يراکمه  رگیدکی  اب  نانآ  دروم  رد  اهلاس  ام  هک  دوش  یم  دارکا  هب  طوبرم  یتمـسق  هدیدرگ  میظنت  هک  يا  همانتقفاوم  رد 
هب نانآ  تاموزلم  داوم و  ندیناسر  ناکما  مدـع  نینچمه  ینازرابالم و  تمواقم  شبنج  هب  کمک  عطق  لابند  هب  هک  میراد  هدـیقع  ام 

دنهاوخ یقارع  تاماقم  هک  دیشک  دهاوخن  یلوط  تفای و  دهاوخ  همتاخ  تعرس  هب  دارکا  یگنج  ییاناوت  ناریا  زرم  ندش  هتسب  تلع 
.دنیامن مالعا  ار  دوخ  يزوریپ  تسناوت 

هک يوروش  داحتا  هک  میـسرت  یم  نآ  زا  ام  دـشاب ) یبسن  يزوریپ  کی  طقف  رگا  یتح   ) قارع میژر  يزوریپ  موهفم  باـستحا  نودـب 
، دیامن یمن  هقیاضم  قارع  یماظن  ياوق  تیوقت  هار  رد  یـششوک  چـیه  زا  دـشاب و  یم  هقطنم  رد  دوخ  يریگ  عضوم  میکحت  لاح  رد 

رب قارع  يزوریپ  زا  ددرگ  رداق 

.دیامن يرادرب  هرهب  هقطنم  رد  شدصاقم  دربشیپ  يارب  دارکا 
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دننک راداو  ار  هیروس  دننک  یم  ششوک  اهنآ  .میا  هدوب  تهج  نیا  رد  يوروش  دصاقم  دهاش  اریخا  ام 

حلص تفرشیپ  يارب  رجنیسیک  رتکد  اکیرما  هجراخ  روما  ریزو  هک  ییاهششوک  هار  رس  رب  یعناوم  هک 

.دننک داجیا  دیامن  یم  رصم  لیئارسا و  نیب 

ریاس ندرا و  هب  فودارگونیو »  » ياهترفاسم ندرا و  زا  يوروش  یناملراپ  تئیه  ریخا  دیدزاب 

.دشاب یم  يوروش  دصاقم  رب  يدهاش  برع  ياهروشک 

رد يوروش  ذوفن  یسایس و  هنیمز  رد  يوروش  قارع و  يراکمه  قوشم  لماع  نیا  دوش ، هداد  تبـسن  اهیوروش  هب  قارع  تیقفوم  رگا 
.دور یم  رامش  هب  سراف  جیلخ 

ياـهتیلاعف نینچمه  قارع و  يوروش و  فادـها  هراـبرد  يرتـشیب  يروآ  عمج  ياهـششوک  هب  جاـیتحا  عوضوم  نیا  هک  منک  یم  رکف 
یم داهنشیپ  نم  تسا ، هتفر  نیب  زا  يروآ  عمج  مهم  هکبـش  دنچ  قارع  ناریا و  زرم  ندش  هتـسب  هجیتن  رد  نوچ  .دراد  نانآ  يزادنارب 

نیرومأم هک  ییاجنآ  زا  .میهد  رارق  هرکاذم  دروم  دیدج  طیارش  تحت  يدوز و  هب  ار  يروآ  عمج  ياهششوک  یحارط  موزل  هک  منک 
زا یـصقان  تاشرازگ  ام  .میرادـن  تسد  رد  هقطنم  عاضوا  زا  يدـیدج  لوبق و  لـباق  تاـعالطا  اـم  دـنا  هدرک  كرت  ار  ناتـسدرک  اـم 

دوش و یمن  تیاعر  اقیقد  سب  شتآ  هک  میراد  هدـیقع  ام  .میا  هدرک  تفایرد  دارکا  ناربهر  ياهحرط  فادـها و  تیعقوم ، گـنج و 
یتالمح هب  تسد  اهیقارع  طاقن  زا  یضعب  رد 

یم اهنآ  هب  ینیگنـس  تامطل  دننک و  یم  يرادـیاپ  اهیقارع  تالمح  لباقم  رد  دارکا  میراد  رایتخا  رد  ام  هک  یتاعالطا  ربانب  .دـنا  هدز 
ار دوخ  خسار  داقتعا  ملیام  نانآ ، تامهم  يدوجوم  حطـس  زا  یهاگآ  اب  اهدرُک و  يا  هقطنم  ياهیزوریپ  مغریلع  نیا ، دوجو  اب  دـننز 

يارب قارع  تامادقا  زا  امش  هکنیا  هب 

.مراد زاربا  درک  دیهاوخ  يریگولج  درُک  تلم  ماع  لتق  ناکدوک و  نانز و  لتق 

عضو هب  تبسن  لیئارسا  مدرم  دیدش  تیساسح  زا  نم  هک  میامن  هراشا  هتکن  نیا  هب  ملیام  همتاخ  رد 

روکذم تایرشن  .مشاب  یم  هاگآ  تسا  هدیدرگ  سکعنم  ام  یلخاد  تاعوبطم  رد  یتح  هک  درُک  هعماج 

ددرگ یم  رکذ  هلاقم  رد  هک  یتاملک  هب  دنیامن و  یم  لوق  لقن  یجراخ  تاعوبطم  زا  دراوم  بلاغ  رد 

یناشیرپ ياهلاس  رد  درُک  هعماج  هب  تبسن  ناریا  تلود  تدعاسم  زا  رگا  یتح  دنیامن ، یمن  هجوت 

.دنشاب هاگآ  زین  تلم  نآ 

.دییامرف لوبق  مدومن  نایب  هک  یتاحیضوت  هب  تبسن  مهافت  اب  ار  تیساسح  نیا  يریصن ، راسمیت  امش ، هک  مراودیما  منک و  یم  وزرآ 
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امش یگشیمه  رادتسود 
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(1) یفوخ لارنژ 

نیسح قباس  دبشترا  دوب ؟ هقطنم  رد  مسینویهص  اکیرمآ و  نیشیپ  كرتشم  يژتارتسا  فالخ  رب  يدیدج  درکیور  ریازجلا  دادرارق  ایآ 
: تسا هتشون  صوصخ  نیا  رد  تسودرف 

يزوریپ هب  يدیما  چیه  قارع  تلود  تشاد و  همادا  ینازراب  دارکا  دربن  نیا  اه  لاس  لاح ، ره  هب 

یطیارـش نینچ  رد  .تسا  دارکا  قوقح  تساوخ و  شریذپ  هب  روبجم  هرخالاب  دادغب  تلود  دوب ]...[  دـقتعم  روپروصنم  تشادـن ]...[ 
رد نیدموب  تطاسو  اب  قوف  دادرارق  .دش  هداد  قارع  اب  دادرارق 1975  داقعنا  روتـسد  اضردمحم  هب  دش و  لمع  دراو  اکیرمآ  ناهگان 

ندش یعطق  نارتخاب و  رد  تاعافترا  يدادعت  لباقم  رد  هک  تفریذپ  اضردمحم  دیـسر و  ءاضما  هب  مادص  اضردمحم و  نایم  ریازجلا 
هک دوب  نیا  دننام  دوب و  قارع  دوس  هب  طقف  دادرارق  نیا  نم  داقتعا  هب  .دنک  بلـس  اه  ینازراب  زا  ار  دوخ  تیامح  دوردنورا  یبآ  زرم 

تلود درک و  قیوشت  دارکا  زا  تیامح  هب  ار  اضردـمحم  لاس 1975  ات  اکیرمآ  ارچ  .دریگب  رـالد  دهدب و 5  رالد  اضردمحم 1000 
داد مهاوخ  حیـضوت  دش !؟ دادغب  تلود  تیبثت  اه و  ینازراب  شروش  نایاپ  راتـساوخ  لاس  نیا  رد  دومن و  فیعـضت  ار  دادغب  يزکرم 

هک

هک دوب  مزال  تشاد ، رارق  بسانم  ياج  رد  مادـص  ینعی  اکیرمآ ، رظن  دروم  هرهم  هک  نونکا  دوب و  مادـص  رطاخ  هب  طـقف  هلئـسم  نیا 
(2) .دوش نادیم  دراو  دارکا  اب  یشیاسرف  گنج  زا  قارع  شترا  یجان  ناونع  هب  يو 

داقعنا يارب  ار  اضردمحم  دش و  قارع  ياهدرُک  شروش  نایاپ  ناهاوخ  لاس 1975  رد  اکیرمآ  ارچ 

رهاظ قارع  هقئاف  تردـق  لوا و  رفن  شقن  رد  مادـص  هک  دوب  ینامز  اب  فداصم  دادرارق  نیا  داـقعنا  ارچ  درک ؟ قیوشت  دادرارق 1975 
؟ دنک ءاضما  ار  قوف  مهم  دادرارق  مادـص  اب  روهمج ، سیئر  رکبلا ، ياج  هب  هک  تفریذـپ  اضردـمحم  هک  هیـصوت  هب  ارچ و  دـش ؟ یم 

اـضردمحم تشادن ، یفاک  تردق  اکیرمآ - رظن  دروم  هرهم  مادص -  زونه  هک  ینامز  ات  تسا : نشور  اه  شـسرپ  نیا  همه  هب  خـساپ 
لعفلاب يدج  رطخ  کی  ینازراب  دارکا  تیلاعف  .درک  یم  تیوقت  دادغب  تلود  هیلع  ار  یقارع  دارکا  تایلمع 

دوخ هب  ار  قارع  شترا  لقادح 31  لاس  زا 10  شیب  تفر و  یم  رامش  هب  قارع  يزکرم  تلود  يارب 

(3) .دراد دایز  یتاحیلست  یناسنا و  تافلت  قارع  شترا  نایم  نیا  رد  .دومن  بلج 

تموکح لیئارسا و  اکیرمآ ، رابتنایخ  یکیتکات و  هناراکبیرف ، شقن  هرابرد  سارکوش  مایلیو 

410 ص :

خروم 29/12/1353. كاواس ، دنس  - . 1
ص 503. تسودرف ، نیسح  قباس  دبشترا  تارطاخ  - . 2

ص 556. عبنم ، نامه  - . 3
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زا هاـش  هک  تـسا  هدرک  حیرـصت  قارع  ناریا و  دادرارق 1975  زا  دـعب  لـبق و  ناـمز  رد  قارع  ياـهدرُک  هلأـسم  صوصخ  رد  يولهپ 
رد ار  یقارع  ياهدرُک  دناوتب  ات  دومن  کمک  ياضاقت  ایس  نامزاس 

: دیازفا یم  هراب  نیا  رد  سارکوش   (1) .دنک ینابیتشپ  تدعاسم و  قارع  هیلع  ناش  هنیرید  مایق 

عقاو رد  .دومن  ار  يا  هعجاف  ینیب  شیپ  درک و  ضارتعا  ناریا  رد  ایس  هدنیامن  .دنک  حلسم  ار  اهدرُک  دش  هداد  روتـسد  ایـس  نامزاس  هب 
هب ار  نانآ  دومن ، يرادرب  هرهب  شدـصاقم  هب  لین  يارب  نانآ  زا  هاش  هکنآ  زا  سپ  اریز  .دوب  زیمآ  هعجاف  اهدرُک  يارب  دـیدج  تساـیس 

(2) .درک اهر  شدوخ  لاح 

: دنک یم  هفاضا  هراب  نیا  رد  رگید  كرادم  هب  دانتسا  اب  عبنم  نیا 

اکیرمآ و ریفـس  تفلاخم  دروم  دـناسرب  اـهدرُک  هب  هحلـسا  يداـیز  ریداـقم  ایـس  ناـمزاس  هکنیا  رب  ریاد  رجنیـسک  نوسکین و  میمـصت 
هرابرد هک  تفاین  یتصرف  چـیه  ناهنپ  تایلمع  رب  رظاـن  هورگ  هرفن  هتیمک 40  نتگنـشاو  رد  .تفرگ  رارق  نارهت  رد  ایـس  میقم  هدنیامن 

طقف .دنک  دیکأت  ار  نآ  ثحب و  تسایس  نیا 

یپک یلپ  هحفـص  کی  دزاس ، نئمطم  تسا  مادـقا  تسد  رد  حرط  هکنیا  زا  ار  هاش  ات  دـش  مازعا  ناریا  هب  یلاـناک  ناـج  هکنآ  زا  سپ 
.دش هداد  هتیمک  ياضعا  هب  اضما  يارب  حرط  هصالخ  لماش  هدش 

ود ره  .دنبای  تسد  دندیگنج  یم  نآ  يارب  هک  يراتخمدوخ  هب  اهدرُک  دندوبن  لیام  هاش  دیفس و  خاک 

ندش ریگرد  راشف و  هلیسو  ناونع  هب  اهدرُک  زا  تسناد ، یم  مزال   [ لیئارـسا عقاو  رد  و   ] ناریا عفانم  يارب  هاش  هک  مادام  دنتـساوخ  یم 
.دندیمهفن ار  عوضوم  نیا  اهدرُک  .دننک  هدافتسا  یقارع  نازابرس 

رگا .تسا  دقتعم  هدحتم  تالایا  هب  ًالماک  یلو  درادن  دامتعا  هاش  هب  هک  تفگ  یم  ایس  نارومأم  هب  بلغا  ینازراب  یفطـصم  ناشربهر 
اکیرمآ تلایا  نیمکی  هاجنپ و  دوب  رضاح  دش  یم  لیان  شفده  هب 

.دوشب

هدرتسگ هلمح  هب  تسد  قارع  هک  یلاح  رد  درک و  عطق  ار  اهدرُک  هب  کمک  .دـش  لیان  اه  یقارع  اب  یقفاوت  هب  هاـش  سرام 1975  رد 
ياـضاقت داتـسرف و  نارهت  رد  ایـس  یگدـنیامن  يارب  يا  هنادـیمون  ياـه  مارگلت  ینازراـب  .تسب  ار  شیاـهزرم  دوب  هدز  اـهدرُک  هب  يا 

نیا ایس  یگدنیامن  .درک  کمک 

زین .دیدرگ  رکذتم  هقطنم  عاضوا  هرابرد  ار  شدوخ  ینارگن  داتسرف و  نتگنشاو  هب  ار  اه  مارگلت 

ام بانجیلاع ، .تسا  يدوبان  فرش  رد  یندرکن  رواب  زرط  هب  ناگمه  توکس  ربارب  رد  ام  تلم  تضهن و  تشون : رجنیسک  هب  ینازراب 
یقالخا و تیلوئسم  هدحتم  تالایا  هک  مینک  یم  ساسحا 
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ص ، 1371 متـشه ، پاچ  نارهت  زربلا ، رـشن  يودهم ، گنـشوه  اضرلادبع  همجرت  هاش ، رفـس  نیرخآ  سارکوش ، مایلیو  ك.ن : - . 1
.202

ص 205. عبنم ، نامه  - . 2
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ياضاقت نارهت  رد  ایس  یگدنیامن  يوس  زا  .تسا  هتخاس  دهعتم  امش  روشک  تسایس  هب  ار  شدوخ  هک  دراد  ام  تلم  لابق  رد  یـسایس 
هلمح .دیسرن  نتگنشاو  زا  یخساپ  چیه  یلو  دش  لاسرا  يرگید 

.دنتخیرگ ناریا  هب  درُک  هدنهانپ  رازه  تسیود  .تخاس  دوبان  درخ و  ار  ینازراب  تضهن  اه  یقارع 

یبهذـم نیغلبم  راک  اب  دـیابن  ار  یناهنپ  تاـیلمع  دـنتفگ : یم  رجنیـسک  لوق  زا  .دـنادرگرب  قارع  هب  ار  درُک  رازه  لـهچ  روز  هب  ناریا 
(1) .درک هابتشا 

: قارع ناتسدرک  هقطنم  دیدج  تیعقوم  قارع و  ناریا و  دادرارق  هرابرد  نروبکاک  هتشون  هب 

تارطاخ دوجو  اب  .تسب  اهدرُک  يور  هب  اروف  ار  ناریا  ياهزرم  درک و  يا  هلماـعم  نیـسح  مادـص  اـب  سرام 1975  هام  رد  ناریا  هاـش 
اهدرُک هرابرد  يدورمین  فایلا و  یچمیک ،  [ دیوید  ] هک یکیتنامور 

یسورع هیده  ارهاظ   ) داد تسد  زا  ار  دوخ  یلیئارسا  ناتسود  عیرس  یلیخ  موق  نیا  دنا ، هتشون 

(2)( ...درواین دجو  هب  ار  يرنه  دوب ، دیراورم  الط و  زا  هدش  هتخاس  دنبندرگ  کی  هک  رجنیسک  یسنان  هب  اهدرُک  ربهر 

نآ زا  تیاکح  دوجوم  دهاوش  كرادم و  دانسا و  لیئارـسا ، یتاعالطا  یـسایس و  لفاحم  يوس  زا  اه  يراک  ناهنپ  یـضعب  مغر  یلع 
لکش هب  زین  لاس 1975  دادرارق  زا  سپ  داسوم  هک  دنراد 

، لاـح نیع  رد  .درک  یم  لاـبند  قارع  نیـشندرک  قطاـنم  رد  هتـشذگ  نوچ  ار  دوخ  ياـه  هماـنرب  ناـنچمه  يزیمآرارـسا  هنازوـمرم و 
كاواس دـشاب و  هتـشادن  دوجو  یلکـشم  عنام و  زین  ناریا  يوس  زا  ریـسم  نیا  رد  اـت  دنتـشاد  شـالت  یعـس و  تدـش  هب  اـه  یلیئارـسا 

راکمه هارمه و  اهنآ  اب  هتشذگ  نوچمه 

: دیوگ یم  نینچ  صوصخ  نیا  رد  كاواس  يدنب  هقبط  شرازگ  .دشاب 

.رماوا رودص  كاواس و  تسایر  راسمیت  راضحتسا  روظنم :

نوتیز سیورس  ددرگ  لیکشت  نارهت  رد  تسا  رارق  هک  یتآ  هبناجود  تارکاذم  رد  نوتیز  سیورـس  هدنیامن  رظن  راهظا  ربارب  هنیـشیپ :
.دیامن حرطم  ار  ریز  هحورشم  دروم  هس  دراد  رظن  رد 

.لامش یتاعالطا  هکبش  زا  ددجم  هدافتسا  - 1

.اپورا قیرط  زا  بارعا  رد  ذوفن  هنیمز  رد  يراکمه  - 2

.بونج رد  نوتیز  ناتسود  هدنیامن  ددجم  رارقتسا  - 3

: داهنشیپ هیرظن و  یسررب ،
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مایلیو ییاکیرمآ ، روهـشم  راگن  همانزور  ملق  هب  يا  هلاقم  رد  کیاپ  نویـسیمک  شرازگ  زا  لـقن  هب  ص 205-206 ؛ سارکوش ، - . 1
.زمیات كرویوین  ربماسد 1977 ، هیروف 1976 و 19  ياه 12  هرامش  رد  ریافاس ،

ص 169. نروبکاک ، - . 2
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لامش یتاعالطا  هکبش 

يرگـشل و ياهنامزاس  رد  ینازراـب  رـصانع  طـسوت  قارع  یلخاد  راـبخا  بسک  تهج  قارع  لامـش  رد  ییاـه  هکبـش  لاـس 1346  زا 
( دوعسم  ) ینازراب نادنزرف  زا  یکی  رظن  ریز  لیکشت و  قارع  يروشک 

نیا ياه  هنیزه  زا  یتمـسق  نیمأت  اب  دش  رارق  نوتیز  ناتـسود  زکرم و  ناگدنیامن  سامت  نمـض  هک  دوب  هدومن  يرادرب  هرهب  هب  عورش 
رایتخا رد  ریثکت و  هکبش  زا  هبستکم  تاعالطا  نآ  لیمکت  هکبش و 

هدراذگ فلا  سیورس  رایتخا  رد  هخسن  کی  هتشذگ  لاس  زا  هک   ) دوش هدراذگ  نوتیز  ناتسود  زکرم 

(. دش یم 

اب طاـبترا  يرارقرب  دـیدجت و  .تسا  هدـیدرگ  فـقوتم  زین  اـه  هکبـش  نیا  تیلاـعف  قارع  ناریا و  قـفاوت  تلع  هـب  اریخا  هـکنیا  نـمض 
دوب دـهاوخ  دارکا  دـح  زا  شیب  تاعقوت  ندروآرب  نینچمه  قارع و  جراخ  لخاد و  رد  ییاه  تیلاعف  هلـسلس  کی  مزلتـسم  نارومأـم 

ياهتیلاعف مدهنم و  قباوس  هیلک  ًالعف  اریز 

هتشذگ دننام  هک  دومن  داجیا  هکبش  ناوتب  هتشذگ  تعسو  هب  تسین  مولعم  دشاب و  یم  فقوتم  یلک 

تیلاعف دیدجت  هب  نوتیز  ناتسود  يدنمقالع  هک  تفرگ  دیابن  هدیدان  انمض  .دشاب  يرادرب  هرهب  لباق 

هکبش نیا  يایحا  دشاب و  یم  قارع  ناریا و  شزاس  زا  نانآ  تیاضر  مدع  زا  یشان  ًالوصا  هکبش  نیا 

یم هدراذگ  ناریا  باسح  هب  هرخالاب  نوتیز  ناتـسود  هلیـسو  ناریا  قیرط  زا  هچ  قارع و  راوجمه  ییاپورا و  ياهروشک  قیرط  زا  هچ 
دهاوخ قارع  ناریا و  نیب  طباور  رد  ییوس  تارثا  دوش و 

(1) .دوشن مادقا  هنیمز  نیا  رد  تسا  رتهب  ینونک  طیارش  رد  اذل  تشاد 

ناهنپ و يراکمه  موادت  رب  ینبم  داسوم  تساوخ  هب  لاس 1975 ، دادرارق  مغر  یلع  كاواس  دنهد ، یم  یهاوگ  دانـسا  هک  هنوگ  نآ 
تارکاذم زا  یـشخب  .درک  لمع  هزوح  نیا  رد  لیئارـسا  تسد  تلآ  هباثم  هب  داد و  تبثم  خساپ  قارع  ناتـسدرک  قطانم  رد  یتاعالطا 

: تسا نینچ  یتاعالطا  يراکمه  موادت  ترورض  رب  ینبم  كاواس  سیئر  اب  داسوم  سیئر  یفوه  لارنژ 

یم یتـحار  هب  قارع  شترا  اـب  دارکا  گـنج  همتاـخ  زا  لـبق  اـت  قارع ]  ] روشک نآ  زا  تاـعالطا  بسک  دروم  رد  یفوـخ ]...[ : لارنژ 
دارکا ششوپ  زا  هدافتسا  گنج  نایاپ  زا  سپ  یلو  مینک ؛ لمع  میتسناوت 

رظن زا  دارکا  اب  سامت  هنوگره  اـی  مادختـسا و  دـش  هتفگ  اـم  هب  میقتـسم  روطب  دارکا  گـنج  ناـیاپ  زا  سپ   ]... [ هدـش رتمک  اـم  يارب 
اب هطبار  عطق  ام  تهج  نیدب  تسین  تحلصم  هب  ناریا  تلود  هاشنهاش و 
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اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 
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سامت اهنآ  اب  ناوت  یم  یتخس  هب  یلیخ  تسا  دودحم  ام  تیلاعف  اپورا  رد  .میدومن  دوخ  نیرومأم 

413 ص :

خروم 20/2/1354. كاواس ، شرازگ  - . 1
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بقارم رـسفا  رفن  کی  اریز  دومن  يرادـیرخ  ار  اهنآ  هدرک و  لصاح  سامت  دارکا  اب  هک  تسا  لکـشم  یلیخ  رـضاح  لاح  رد  تفرگ ،
اه هناخترافس  هب  هورگ  هورگ  دارکا  ناگدنهانپ  هتشذگ  رد  .تسا  اهنآ 

نمض تهج  نیدب  دنتفر و  یم  لیئارـسا  ترافـس  هب  مه  یـضعب  قارع  ترافـس  هب  اهنآ  زا  یـضعب  دش  لصاح  عالطا  دعب  دنتفر ، یم 
یم تحلـصم  راسمیت  ایآ  .دـندرک  یم  لمع  روطنیمه  مه  اپورا  رد  .دنتـشاذگ و  یم  رایتخا  رد  یتاـعالطا  قارع  ترافـس  اـب  ساـمت 

اپورا دارکا  اب  سامت  دروم  رد  راسمیت  رظن  .دـیآ  یم  شیپ  یتالکـشم  اـیآ  میروآ و  دوجوب  اـجنیا  رد  یتاـناکما  نینچ  نیا  هک  دـنناد 
؟ تسیچ

ار نآ  نیا  میراد  یماظن  تیدودحم  قارع  هیلع  رب  ام  دنهدب ، ار  ناشیاهیدنمزاین  دنناوت  یم  دـنهاوخ  یم  ام  ناتـسود  تسایر : راسمیت 
ماجنا ار  مزال  رثؤم و  تامادقا  هدرک  لصاح  سامت  اپورا  دارکا  اب  دیناوت  یم  امش  میشاب  هتشاد  یتاعالطا  تیدودحم  هک  دناسر  یمن 

(1) .درک میهاوخ  لابقتسا  دشاب  هک  یکمک  هنوگ  ره  زا  ام  دیهد ،

لاس 1975 دادرارق  زا  سپ  نآ  تقو  سیئر  رظن  یتح  كاواس و  تسایـس  هک  دـنراد  نآ  زا  تیاکح  كاواس  زا  هدـنام  اـج  هب  دانـسا 
هکبش ددجم  يزادنا  هار  رد  تقفاوم  مدع  رب  ینبم  قارع ، ناریا و 

هک يزومرم  ياه  تسد  نامه  اما  .دوب  دنتساوخ ، یم  اه  یلیئارسا  هچنآ  قباطم  لامش ، یتاعالطا 

ساسا نیا  رب  .دوش  نیمأـت  اـه  یلیئارـسا  تاـبلاطم  اـت  داد  رییغت  يا  هنوگ  هب  ار  تیعـضو  دز ، یم  دـنویپ  مه  هب  ار  داـسوم  كاواـس و 
ار دوخ  تقفاوم  دندش و  عضوم  رییغت  هب  ریزگان  اروف  كاواس  ياسؤر 

مهم رایسب  هراب  نیا  رد  كاواس  مود  لک  هرادا  دنس  .دندرک  مالعا  داسوم ، تساوخ  قباطم  لامش ، یتاعالطا  هکبـش  ددجم  تیلاعف  اب 
: تسا تیمها  زئاح  و 

.یلاع رماوا  رودص  كاواس و  مظعم  تسایر  راسمیت  راضحتسا  تهج 

بتارم هک  ددرگ  هدافتسا  كرتشم  روطب  اددجم  لامش  یتاعالطا  ياه  هکبش  زا  هک  دوب  هدرک  داهنشیپ  نوتیز  سیورـس  ًالبق  هنیـشیپ :
درادـن ییانعم  رگید  لامـش  یتاعالطا  هکبـش  دـندومرف  تشون  یپ  دیـسر  كاواـس  مظعم  تساـیر  راـسمیت  ضرع  هب  یـشرازگ  یط 

(. فلا تسویپ  )

ياـه هکبـش  لـماوع  زا  هدافتـسا  دروـم  رد  هک  دـندومرف  ررقم  خـیرات 34/7/54  رد  كاواس  مظعم  تساـیر  دبـشترا  راـسمیت  اـبقاعتم 
.دوش يراکمه  نوتیز  ناتسود  اب  لامش  یتاعالطا 

414 ص :

رد هک  تسا  يروآدای  هب  مزـال  نابآ 1357 . مشـش  نارهت ، كاواس ، سیئر  یفوخ و  لارنژ  تارکاذـم  هرابرد  كاواس  شرازگ  - . 1
.دوب كاواس  سیئر  مدقم  رصان  نامز ، نیا 
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: هیرظن یسررب و 

ینازراب دوعسم  قیرط  زا  اسار  لامش  یتاعالطا  ياه  هکبش  لماوع  دنراد  راضحتسا  هک  يروطنامه 

رارق نوتیز  سیورس  هلیسو  كاواس  رایتخا  رد  تشونور  ای  یپکوتف  هلصاو  رابخا  دانسا و  زا  طقف  بلج و  نانآ  يراکمه  مادختـسا و 
لئالد هب  هدربمان  یلو  دراذگب  رایتخا  رد  ار  نیرومأم  نیا  یفارگویب  هک  دش  هتـساوخ  ینازراب  دوعـسم  زا  هبترم  نیدـنچ  دـنداد و  یم 

رد نوتیز  ناتـسود  قیرط  زا  زین  عبانم  نیا  هرادا  هنیزه  تشاذـگن و  رایتخا  رد  عبانم  نیا  تاصخـشم  زا  یعالطا  هنوگ  چـیه  یتظاـفح 
يراکمه نایرج  رد  زین  يوارقع  بیکش  دنتشاد و  عالطا  عبانم  نیا  تاصخشم  زا  نوتیز  ناتـسود  اسب  هچ  دیدرگ و  یم  نیمأت  لامش 

ددرگ هدافتـسا  كرتـشم  روطب  اـه  هکبـش  نیا  زا  اددـجم  تسا  ررقم  هچناـنچ  قوف  بتارم  هب  هجوت  فـطع  اـب  تسا  هدوـب  عباـنم  نیا 
هچ دریگ و  رارق  نایرج  رد  يوحن  هب  زین  ینازراب  یفطـصم  عبطلاب  ددرگ و  مادـقا  يوارقع  بیکـش  دوعـسم و  قیرط  زا  هک  تسمزـال 

ررقم هک  وحن  ره  هب  اذهعم  دیآ  دوجوب  يرگید  لئاسم  هدش و  علطم  رما  نایرج  زا  مه  اه  یقارع  هک  اسب 

هدافتسا عوضوم  هک  دنراد  رظن  رد  نوتیز  ناتسود  انمض  .ددرگ  مادقا  ات  غالبا  ار  یلاع  رماوا  تسا 

.دنیامن حرطم  لیئارسا  رد  هبناج  هس  تارکاذم  رد  ار  نانآ  اب  طابترا  هوحن  لامش و  یتاعالطا  ياه  هکبش  لماوع  زا  ددجم 

(1) مود لک  هرادا 

روـضح رب  ینبم  كاواـس  تقفاوـم  تیاـضر و  بسک  تهج  رد  لیئارـسا  شـالت  مغر  یلع  هک  تسین  هدـیاف  یب  مهم  نیا  يروآداـی 
هک تسا  نیا  تیعقاو  هنیمز ، نیا  رد  كاواس  يراکمه  تدـعاسم و  زین  قارع و  نیـشندرُک  قطانم  رد  داسوم  ناـسوساج  نارومأـم و 
زا سوساج  مادختـسا  بذـج و  اب  نامزاس ، نیا  تاماقم  عالطا  نودـب  هراومه  یتسینویهـص ، میژر  یـسوساج  یتاـعالطا و  سیورس 

تیلاعف ياشفا  تشادزاب و  .درک  یم  تردابم  دوخ  فادها  اه و  همانرب  ياتسار  رد  یسوساج  تایلمع  هب  یناریا  یلحم  نایدوهی  نایم 
: تسا هراب  نیا  رد  داسوم  تیلاعف  یخیرات  هقباس  رد  راکشآ  هنومن  کی  اهنت  داسوم ، يارب  یناریا  يدوهی  رفن  ود  یسوساج  ياه 

مود هرادا  تسایر 

یحیبذ ترهش  يدهم  دنزرف  هلا  تمحر  يدیما و  ترهش  صاخارب  دنزرف  سوریس  ياه  مان  هب  یمیلک  رفن  ود  هرابرد :

415 ص :

.يّرس يدنب  هقبط  خروم 5/8/1354 ، كاواس ، دنس  - . 1
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گرزب داتـس  هرامـش 7840/178/1ص 12/3/37-37  همان  نیع  ناتـسدرک و  كاواـس   2/3/37  - هرامـش 686/ح همان  نیع  داـفیا  اـب 
اذهیلع دـشاب  یم  سوساج  الاب  هدربمان  رفن  ود  ماهتا  هکنیا  هب  رظن  سلجم ]،[ هدـنیامن   (1) هیرا دارم  ياقآ  همان  گرب  ود  ناراتـشترا و 
موقرم ناراتشترا  گرزب  داتس  همان  لیذ  رد  هک  نامزاس  مود  تنواعم  راسمیت  تشون  یپ  هب  هجوت  اب  دنیامرف  روتسد  تسا  دنمشهاوخ 

.دنیامرف مالعا  هرادا  نیا  هب  زین  ار  هجیتن  لومعم و  یضتقم  تامادقا  يروف  دنا ، هدومرف 

(2) روپنایدمص هرادا -  سیئر  اضما ] ]

دروآ یمرد  مادختـسا  هب  بذج و  ار  نارهت  میقم  یقارع  رجاهم  نایدوهی  كاواس ، یگنهامه  نودب  داسوم ، تسا ، يروآدای  هب  مزال 
لک هرادا  همان  .درک  یم  يرادرب  هرهب  قارع  هلمج  زا  یبرع ، ياـهروشک  هژیو  هب  دوخ ، یتاـعالطا  فادـها  تهج  رد  اـهنآ  زا  سپ  و 

هب كاواس  متشه 

: دراد یهجوت  لباق  تاعالطا  هراب  نیا  رد  تالیکشت  نآ  سیئر 

كاواس تسایر  دبشترا  راسمیت  هب :

ناریا رد  نوتیز  سیورس  یتاعالطا  ياه  تیلاعف  عوضوم : متشه  لک  هرادا  زا :

: دناسر یم  راضحتسا  هب  امرتحم 

ای دنـشاب و  یم  لیئارـسا  رد  ناشماوقا  یمیلک و  امامت  هک  یلحم  دنمراک  رفن  تاملپید و 20  ياراد 25  ناریا  رد  لیئارـسا  یگدنیامن 
یم یماظن  یگتسباو  رد  نانآ  زا  رفن  هس  هک  دنتسه  یتاعالطا  رـسفا  رفن  دادعت 11  نیا  زا  هک  دشاب  یم  هدوب  لیئارـسا  رد  یتدم  دوخ 

یگدنیامن اضعا و  هیقب  .دنشاب 

هک دنراد  ییاه  تیلاعف  سیورس  فادها  ریسم  رد  هدوب و  رادروخرب  مزال  ياهشزومآ  زا  لیئارسا 

هب هجوت  اب  لیئارسا  یتاعالطا  سیورس  .درادن  دوجو  یمکحتسم  لیالد  نکیل  تسا  دوجوم  ینئارق 

هب تردابم  كاواس  عالطا  نودـب  دراد ، یعیـسو  ياه  تیلاعف  شروش  هقطنم  لاتـسیرک و  حرط  رد  هکنیارب  هوالع  دوجوم  تالیهـست 
نیا زا  ییاه  هنومن  ًالیذ  هک  دنیامن  یم  يا  هبناج  کی  تامادقا 

: دسر یم  راضحتسا  هب  اه  تیلاعف 

تلود تیعبات  هب  ترجاهم و  ناریا  هب  رورم  هب  هک  یقارع  نایمیلک  نیب  زا  نوتیز  سیورس  - 1

یهاشنهاش

ص:416
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نادرمتلود اهروتانـس و  سلجم و  ناگدنیامن  یتنطلـس ، نادناخ  اب  هک  دوب  ناریا  دوهی  نادنمتورث  نارـس و  زا  هیرا  ناجاقآ  دارم  - . 1
شـش اعمج  مهدزناش ،) هرود  زج   ) متـسیب ات  مهدراهچ  ياـه  هرود  رد  هدربماـن  .تشاد  کـیدزن  رایـسب  طاـبترا  يرکـشل  يروشک و 
سیئر نارود  نآ  رد  هیرا  دارم  هوـالع ، هب  .دوب  راد  هدـهع  ار  یلم  ياروش  سلجم  رد  ناریا  ياـه  يدوـهی  یگدـنیامن  تمـس  هرود ،

.دوب زین  ناریا  نایمیلک  يزکرم  نمجنا 
هرامش 7226/37. خروم 17/3/1337 ، كاواس ، همان  - . 2
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مادختسا هب  تردابم  دنـشاب  یم  یتادراو  یتارداص و  ياهتکرـش  زرا و  لیدبت  یفارـص و  لیبق  زا  رازاب  رد  یلغاشم  ياراد  هدمآرد و 
یـسایس لئاسم  نوماریپ  یتاعالطا  بسک  نمـض  دنراد  هک  یـششوپ  بسانم و  لغـش  هفرح و  هب  هجوت  اب  دارفا  نیا  هک  هدومن  یعبانم 

لیئارسا یتاعالطا  سیورس  اب  يراکمه  تهج  اهنآ  ندومن  هدامآ  طیارش و  دجاو  دارفا  ندرک  ناشن  لیبق  زا  یفیاظو  زور 

نیرومأم اب  سامت  يارب  هطـساو  سردآ  ناونع  هب  یناگرزاب  هفرح  هب  هجوت  اب  زین  رگید  يا  هدع  دوجو  زا  اضعب  دـنراد و  هدـهع  هب  ار 
.دنیامن یم  هدافتسا  یبرع  ياهروشک  رد  دوخ 

يدایز رادقم  ههام  همه  هدومن و  ینابیتشپ  یلام  رظن  زا  ار  نوتیز  سیورس  دنراد  لاغتشا  یفارـص  راک  هب  هک  نایمیلک  نیا  زا  يا  هدع 
ياهزرا ریاس  يدوعس و  ناتسبرع  لایر  یتیوک و  یقارع و  رانید 

(1) .دنهد یم  رارق  رایتخا  رد  هیهت و  سیورس  يارب  یجراخ 

يدوهی سوساج  میحانم  روتکیو  هنیمز ، نیا  رد  رگید  یندناوخ  باذج و  رایسب  هنومن 

یتاعالطا و ياـه  تیلاـعف  هب  دوب و  هدرک  ریاد  یـسوساج  هکبـش  قارع  ناریا و  رد  داـسوم  رومأـم  ناونع  هب  هک  تسا  لـصالا  یقارع 
: دیزرو یم  تردابم  یسوساج 

متشه هرادا  لک  تیریدم  راسمیت  هب :

تایلمع 821 مود  هرادا  زا :

میحانم روتکیف )  ) روتکیو عوضوم :

: دناسر یم  یلاع  راضحتسا  هب  امرتحم 

لیئارسا هب  ترفاسم  روظنم  هب  يو  يارب  هساپ  هسل  دراد  هجلاعم  هب  جایتحا  نوچ  هدومن  تساوخرد  تسویپ  ياضاقت  یط  قوف  هدربمان 
.ددرگ رداص 

: هقباس

: دشاب یم  ریز  حرش  هب  قباوس  ياراد  هک  تسا  یقارع  ناگدنهانپ  زا  هیلاراشم 

ماجنا ناونع  تحت  دراو و  ناریا  هب  داـبآرهم  قیرط  زا   [ 1334  ] خیرات 30/10/2514 رد  یقارع  همانرذـگ  اب  راب  نیلوا  هدربمان  فلا - 
تعجارم ناریا  هب  اددجم  جراخ و  روشک  زا  جورخ  دـیداور  ذـخا  اب  راب  نیدـنچ  لیـصحت و  تماقا  هناورپ  تراجت  یناگرزاب و  روما 

خیرات رد  راب  نیرخآ  .دیامن  یم 

هچرتـفد دراو و  ناریا  هب  رهـشمرخ  زرم  قیرط  زا  زاـجمریغ  روـطب  [ 1344  ] رد 18/8/2524 جراـخ و  روـشک  زا   [ 1342  ] 7/1/2522
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ندـید روظنم  هب  هساپ  هسلاب  راـب  نیدـنچ  ناریا  هب  ندـش  هدـنهانپ  زا  دـعب  دوش و  یم  رداـص  شیارب  ناگدـنهانپ  نیرجاـهم و  تماـقا 
.تسا هدومن  ترفاسم  لیئارسا  هب  شماوقا 

417 ص :

.يّرس يدنب  هقبط  خروم 6/12/1352 ، كاواس ، شرازگ  - . 1

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
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فـشک هرـصب )  ) قارع رد  یـسوساج  هکبـش  ود  تشاد  مالعا  يا  هیعالطا  یط  مود  لک  هرادا  [ 1347  ] خـیرات 30/4/2527 رد  ب - 
تسدب دانسا  دنا و  هدوب  رفن  هدش 23  ریگتسد  دارفا  هک  دیدرگ 

نیا سیئر  تسا  هدوب  زمر  كادک و  ياه  ملیف  یماظن ، ياه  هشقن  یشترا ، ياه  ملیف  نانآ  زا  هدمآ 

یم ناریا  هب  نانز  هلیـسو  هب  ار  تاعالطا  قاچاق و  لاوما  میحانم  یجان  شردارب  دـشاب و  یم  ناریا  میقم  میحانم  ارذـع  روتکیو  هکبش 
هبعج رد  مساـج  فسوی  بوقعی  ماـن  هب  يدرم  رفعج و  همطاـف  ماـن  هب  ینز  هلیـسو  هب  تازوـمرم  يواـح  ياـه  هماـن  تسا و  هداتـسرف 

تاـعالطا هک  قارع  رد  هکبـش  نیا  نیرومأـم  زا  یکی  تسا و  هدـش  یم  لاـسرا  دوب  هدـش  تسرد  راـک  نیا  صوـصخم  هک  ییاوـلح 
ياههاگیاپ هب  طوبرم 

.تسا هدیدرگ  موکحم  نادنز  لاس  هب 25  هداد  یم  رارق  رایتخا  رد  ار  یماظن  ياه  هشقن  ینیمز و 

زا سپ  ریگتـسد و  هتـشاد  قارع  ناریا و  ياـهزرم  اـب  یتاـعالطا  ساـمت  هک  هلادـبعرجف  ماـن  هب  یـصخش  هکبـش  نیا  فشک  بقاـعتم 
دوش یم  فشک  هتشاد  هنانز  هاگشیارآ  ششوپ  هک  قارع  رد  نارسفا  يوک  رد  ناعمر  نابایخ 14  رد  يا  هناخ  صخش  نیا  يریگتسد 

.دیآ یم  تسدب  یسوساج  زاین  دروم  لیاسو  يدایز  ریداقم  لزنم  نیا  زا  هک 

زا يا  همان  یلیفارـسا  يریمز  ياقآ  هک  دراد  یم  مالعا  يا  هماـن  یط  نوتیز  ناتـسود  هدـنیامن  [ 1347  ] خـیرات 17/10/2527 رد  ج - 
دیوگب میحاـنم  روـتکیو  ياـقآ  هب  هک  هدرک  اـضاقت  يریمز  ياـقآ  زا  هماـن  نیا  رد  وا  ردارب  تسا  هتـشاد  تفاـیرد  دادـغب  رد  شردارب 

یقارع يدوهی  رفن  لهچ  يرواد  رد  ات  دـنروایب  دادـغب  هب  ار  وا  دـنریگب و  ساـمت  يو  اـب  دـنلیام  یلیخ  یقارع  تاـماقم  نارادـمامز و 
هتشاد روضح 

ندوبر يارب  قارع  تینما  نامزاس  زا  هتسد  ود  هک  تسا  هدش  دیکأت  نینچمه  همان  نیا  رد  .دشاب 

میحانم روتکیو  قباوس  زا  يا  هصالخ  مامضنا  هب  فوصوم  همان  .دنا  هدش  مازعا  ناریا  هب  میحانم  ياقآ 

حرـش نیدـب  هبحاصم  هجیتن  .دوش  یم  هبحاصم  يو  اب  [ 1348  ] خیرات 20/10/2528 رد  دـسر و  یم  لک  تیریدـم  راسمیت  ضرع  هب 
هب هرصب  رد  دراد  یم  راهظا  هبحاصم  رد  هدربمان  تسا : هدوب 

هک ییاه  همان  دروم  رد  راضحا و  ار  يو  قارع  تینما  نامزاس  فرط  زا  زور  کی  هتشاد  لاغتـشا  يزرواشک  مزاول  یگدنـشورف  لغش 
يو هک  دنهاوخ  یم  حیضوت  هدومن  یم  لاسرا  يو  يارب  شردارب 

وا قباوس  فارطا  رد  یقارع  تاماقم  تشادزاب  زور  دنچ  زا  سپ  دنک و  یم  همجرت  ار  اه  همان  نیع 

يدازآ زا  سپ  دوش و  یم  دازآ  دیآ  یمن  تسدب  يو  زا  يا  هقباس  هنوگ  چیه  نوچ  دنیامن و  یم  قیقحت 

نکمم رگید  راب  اریز  تسا  هدیاف  یب  قارع  رد  ندنام  هک  دریگ  یم  هجیتن  دیامن و  یم  رکفت  یتدم 
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توا مان  هب  یمناخ  زا  لبق  هام  دنچ  هک  دیامن  یم  هفاضا  هبحاصم  رد  دشاب و  هتشادن  یصالخ  تسا 

418 ص :

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
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هک دوب  هدرک  اضاقت  توا  مناخ  همان  نآ  رد  هک  هتـشاد  تفایرد  يا  همان  تسا  لیئارـسا  میقم  یقارع  رجاهم  دشاب و  یم  شتـسود  هک 
هک دوب  هدرک  دیکأت  دتـسرفب و  تسا  ناملآ  میقم  هک  شردارب  یقارع  ناتـسود  زا  یکی  يارب  ناریا  رد  ار  شـسردآ  هک  دهدب  هزاجا 

يزیچ هراب  نیا  رد  دراذگب و  توکسم  ار  عوضوم  متشون  باوج  رد  هک  دهدب  نم  هب  دهاوخ  یم  ار  یمهم  ربخ  شردارب  تسود  نیا 
.درادن يربخ  عوضوم  زا  رگید  دسیونن و 

نایدوهی اب  سامت  يارب  دـنراد  رظن  رد  هک  دوب  هدومن  ناونع  ییاضاقت  یط  نوتیز  سیورـس  طبار  [ 1350  ] خیرات 12/8/2530 رد  ه -
دوجو زا  جراخ  هب  قارع  زا  دارفا  نیا  ندنازیرگ  قارع و  میقم 

نیا زا  لبق  .دـنیامن  هدافتـسا  تسا  یقارع  همانرذـگ  ياراد  دـشاب و  یم  لصالا  یکاولـسکچ  هک  سنمور  کیردرف  ماـن  هب  یـصخش 
سنمور و کـیردرف  اـب  نوتیز  سیورـس  طـبار  هک  دوب  یکاـح  نوتیز  ناتـسود  نفلت  لرتنک  زا  لـصاح  هجیتـن  نآ  زا  دـعب  اـضاقت و 

هرادا قیرط  زا  تشاد  يراکمه  هرادا 810  اب  سنمور  کیردرف  ياقآ  نوچ  تسا و  هدومن  نییعت  تاقالم  رارق  ینفلت  میحانم  روتکیو 
سنمور کیردرف  ًالامتحا  هک  تخاس  صخشم  فوصوم  ینفلت  ياهدونش  تاقیقحت و  هجیتن  هک  دش  قیقحت   810

.تسا هدش  یفرعم  نوتیز  سیورس  هب  ییاسانش و  میحانم  روتکیو  طسوت 

اب وا  تاـطابترا  تیفیک  دـیامن  یم  دـمآ  تفر و  وا  لزنم  هب  دراد و  هـطبار  ءاـخالا  هـلجم  ریبدرـس  هصنفریذـن  اـب  میحاـنم  روـتکیو  د -
.تسین صخشم  عوضوم  هب  هصنفریذن 

زا یکی  تنامض  اب  [ 1337  ] لاس 2517 رد  ادعب  نکیل  تسا  هدـش  تفلاخم  اودـب  میحانم ) یجان   ) هژوس ردارب  تیعبات  هب  دورو  اب  ز -
یمالسالا خیش  دمحم  ناطلس  مان  هب  یلم  ياروش  سلجم  ناگدنیامن 

.تسا هدش  تقفاوم  هیلاراشم  تیعبات  هب  دورو  اب  یناطلس ) )

اب دیـسر و  ضرع  هب  يو  قباوس  هک  دوـمن  ار  یهاـشنهاش  تلود  تیعباـت  هب  دورو  ياـضاقت  [ 1356  ] خـیرات 3/2/36 رد  هژوـس  خ - 
.دش تفلاخم  يو  تیعبات  هب  دورو  ياضاقت 

هنوگره رودص  قوف  بتارم  ضرع  اب  دشاب  یم  نوتیز  سیورـس  اب  هدربمان  يراکمه  طابترا و  دیؤم  قوف  شرازگ  تاجردـنم  : هیرظن
روظنم هب  هساپ  هسل  رودص  رب  ینبم  هیلاراشم  ياضاقت  دروم  رد  يرما 

(1) .تشذگ یلاع  ظاحل  زا  يرما  هنوگ  ره  رودص  راضحتسا و  تهج  بتارم  .تسیلاع  رظن  هب  لوکوم  هجلاعم 

419 ص :

.هنامرحم یلیخ  يدنب  هقبط  تایلمع 821 ، مود  هرادا  هب  متشه  هرادا  لک  تیریدم  زا  خروم 24/7/36[1356 ،] كاواس ، دنس  - . 1
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لیئارسا کیژتارتسا  هدودحم 

هراشا
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ینوماریپ يایفارغج 

(1)

، اهنآ ناـنکاس  نیطـسلف و  فارطا  رد  عقاو  ياـه  نیمزرـس  ماـمت  یخیراـت ، یـسایس و  فلتخم  عباـنم  تاـعالطا و  دانـسا ، یهاوگ  هب 
.دنتسه طبترم  لیئارسا  ياقب  موادت  و  تینما ، تیدوجوم ، هلوقم  اب  يا ، هنوگ  هب  کی ، ره  یتسینویهص ، يروئت  ساسارب 

تینما مان  هب  يرگید  هلوقم  راکـشآ ، اـضعب  ناـهنپ و  روط  هب  ینوماریپ » نیرتکد   » و یتسینویهـص » يژتارتسا   » هیجوت رد  اـه  یلیئارـسا 
: دنا هدوزفا  دوخ  تابلاطم  هب  زین  ار  یناور 

ظاحل زا  دـندوب ، راشف  ریز  يدامتم  ياه  نرق  لوط  رد  اـه  يدوهی  نوچ  دـنتفگ  دـنا و  هدرک  حرطم  ار  ناـیدوهی  یناور  هلأـسم  اـهنیا 
تفگ رد  اهدعب  یبرغ و  ياهروشک  نارس  اب  تارکاذم  رد  اه  تسینویهص  .دنراد  جایتحا  یناور  تینما  هب  دنا و  ینارگن  راچد  یناور 

یناور تینما  هب  ام  دنتفگ  .دندرک و  حرطم  ار  یناور  تینما  هلأسم  یبرع ، یمالسا و  ياهروشک  اب  دوخ  ياهوگو 

423 ص :

رایـسب دنتـسم و  ياه  شرازگ  تاعالطا و  رابخا ، اه ، همانعطق  اه و  شرازگ  هبناج  هس  یتاعالطا  سالجا  لصف  باتک ، نیمه  رد  - 1
يروـئت ياـنبم  رب  .تـسا  هدـمآ  ییاـقیرفآ  ییایـسآ و  فـلتخم  قطاـنم  اـهروشک و  زا  يرامـش  هراـبرد  هجوـت  لـباق  تـیمها و  زئاـح 

میژر نیا  ینوماریپ  يژتارتسا  لومـشم  ای  دنا و  هدش  عقاو  لیئارـسا  کیژتارتسا  هدودـحم  رد  هک  قطانم  اهروشک و  نیا  یتسینویهص ،
، یبرع هدحتم  تاراما  ناتـسبرع ، ناتـسناغفا ، ناتـسکاپ ، تیوک ، ناریا ، قارع ، هیکرت ، هیروس ، ندرا ، نانبل ، زا : دـنترابع  دـنراد ، رارق 

هطقن اـه و  هاگدـید  ...و .  شکارم  ریازجلا ، سنوت ، یبیل ، یلاـموس ، یتوبیج ، هرتـیرا ، یپویتا ، نادوس ، رـصم ، نیرحب ، نمی ، ناـمع ،
، یلخاد تـالوحت  عاـضوا و  هراـبرد  رظن ، دروم  ياـه  شرازگ  دانـسا و  رد  جردـنم  كاواـس ، داـسوم و  هیاپدـنلب  تاـماقم  ياـهرظن 
، لیئارسا یسوساج  یتاعالطا و  ياه  سیورس  هک ، تسا  نآ  رگناشن  اهروشک ، نیا  یـسایس  عضاوم  یجراخ و  تسایـس  تاطابترا و 

نیا یلخاد  ياهدادـیور  دوـخ ، لقتـسم  ناـسوساج  نارومأـم و  قـیرط  زا  زین  هبناـجود و  هبناـج و  هـس  یتاـعالطا  ناـمیپ  رذـگهر  زا 
، قطانم نیا  زا  يرایـسب  رد  یتح  دـندوب و  هداد  رارق  یتاعالطا  تبقارم  رظن و  تحت  يدـج  روط  هب  تدـش و  هب  ار  قطانم  اـهروشک و 

.دندوب لاعف  اهنآ  یتاعالطا  نارومأم  نارودزم و  ناسوساج ،
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هب رگا  دریگب ، ماجنا  دـهاوخب  یمادـقا  ره  .درادـن  ینایاپ  چـیه  صخـشم و  يانعم  چـیه  هچ ؟ ینعی  یناور  تینما  نیا  .میراد  جاـیتحا 
جایتحا یناور  تینما  هب  هک  دـندرک  عناق  ایند  رد  ار  يرایـسب  .دـننک  یثنخ  ار  نآ  دـنناوت  یم  یناور ، تینما  هناهب  هب  دـشابن ، ناشدوس 

زا ندیـشوپ  مشچ  زا  تسا  رت  لکـشم  یناور ، تینما  دروم  رد  لیئارـسا  زاین  ندروآرب  .دوشب  نیمأت  اهنآ  یناور  تینما  دـیاب  دـنراد و 
.نیمزرس

رد ار  لیئارـسا  هتـساوخ  دـیهاوخ  یم  یتقو  اما  دـیداد ؛ تسد  زا  ار  يزیچ  هچ  دـیناد  یم  دـیهد ، یم  تسد  زا  ار  نیمزرـس  یتقو  امش 
؛ درادن ینایاپ  یهدزایتما  نیا  .دیهدب  زایتما  دیاب  اجک  ات  دـیوش و  میلـست  دـیاب  اجک  ات  دـیناد  یمن  دـینک  هدروآرب  یناور  تینما  دروم 

(1) .داد زایتما  دیاب  بترم 

یبایزرا هنوگ  نیا  ار  اه  شالت  نیا  یخرب  .تسا  هدـش  حرط  فلتخم  ياه  هنوگ  هب  نونکات  لیئارـسا ، ياـه  هتـساوخ  تاـبلاطم و  نیا 
نیمزرس رد  یتسینویهص  هعماج  لیئارسا و  هک  دنا ، هدرک 

يارب اه  تسینویهص  هیضرف ، نیا  يانبم  رب  .دراد  رارق  اوزنا  رد  هنایمرواخ  هقطنم  رد  نیطسلف ،

ای يا  هیشاح  نیرتکد  هب  موسوم  یتسینویهص  حرط  نتخاس  یلمع  هب  ریزگان  اوزنا ، زا  جورخ 

تلم اهروشک و  هرصاحم  تحت  تیلقا  ار  نیطـسلف  نیمزرـس  رد  دوجوم  یلیئارـسا  هعماج  رگید  یـضعب  .دنا  هدوب  ینوماریپ  يژتارتسا 
هیواز نیا  زا  ار  اقیرفآ  ات  هنایمرواخ  هقطنم  رد  یتسینویهـص  یتاعالطا  یـسایس و  یماـظن ، يوپاـکت  هدرک و  یباـیزرا  یمالـسا  ياـه 

رارق یبایزرا  دروم 

هبیرغ داینبون و  تلود  کی  ناونع  هب  لیئارسا  هک  تسا  ضرف  نیا  رب  ینتبم  موس ، هیرظن  .دنا  هداد 

يارب هدـش ، دای  ییایفارغج  ياه  هزوح  رد  نکاس  ياه  تلم  فیاوط و  ماوقا ، یـضعب  نایم  زا  دراد  یعـس  ناناملـسم  يایرد  ناـیم  رد 
يرامش اب  شزاس  حلص و  ناهاوخ  اه  یلیئارسا  هک  تسا  راوتسا  هیضرف  نیا  رب  مراهچ  هیرظن  .دنک  ادیپ  ینانامیپ  مه  ناتـسود و  دوخ 

.تسا راوتسا  هیاپ  نیا  رب  ینوماریپ  تسایس  ریسم  رد  اهنآ  شالت  هدوب و  رظن  دروم  يایفارغج  ياه  تلم  اهروشک و  زا 

راکـشآ ناهنپ و  تایونم  فادـها و  ساسا  رب  هتـشذگ ، ههد  دـنچ  یط  لیئارـسا  نارـس  ناربهر و  یتسینویهـص و  هعماج  لاحیا ، یلع 
روضح ذوفن و  يزادنا ، تسد  يارب  ناوارف  تاهیجوت  هدرک و  رارکت  هراومه  ار  لیئارسا  کیژتارتسا  هدودحم  مان  هب  يا  هلأسم  دوخ ،

هیارا هدودحم  نیا  رد  دوخ 

.دنا هدرک 

: تسا هتشون  صوصخ  نیا  رد  یلیئارسا  ياه  تسیژتارتسا  یسایس و  ياه  نیسیروئت  زا  هینس ، میارفا 
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ندرا و نانبل ، هیروس ، ینعی  یتنس ، راوجمه  نانمشد  هب  رگید  هدودحم  نیا  .تسا  هدش  رت  عیسو  رایسب  لیئارسا  کیژتارتسا  هدودحم 
نیا رد  هچ  ره  هک  تشاد  هجوت  دیاب  دوش ؛ یمن  دودحم  رصم 

ای دـنک  تکرـش  لیئارـسا  هب  مجاهت  رد  دـناوت  یم  هک  يروشک  ره  .دزادـنا  هرطاخم  هب  ار  اـم  تینما  دـناوت  یم  درذـگ  یم  هدودـحم 
رد اهنآ  زا  ای  دزاس  رادروخرب  یکشوم  ناوت  زا  ار  مدقم  طخ  ياهروشک 

(1) .دریگ یم  رارق  لیئارسا  کیژتارتسا  هدودحم  رد  دیامن ، تظفاحم  لیئارسا  یکشوم  تالمح  ربارب 

ار نآ  تیدوجوم  دننک و  شزاس  حلص و  میژر  نآ  اب  لیئارسا  هیاسمه  ياهروشک  رگا  یتح  یلیئارـسا ، ياه  تسیژتارتسا  هاگدید  زا 
عفن هب  لداعت  نیا  هک  ینامز  رگم  .دش  دـهاوخن  رارقرب  نآ  نوماریپ  ياهروشک  لیئارـسا و  نایم  کیژتارتسا  لداعت  مه  زاب  دنـسانشب ،

یلیئارسا هعماج 

: تسا نینچ  لیئارسا  يّرس  خساپ  درک ؟ دهاوخ  رییغت  هنوگچ  لداعت  نیا  .دنک  رییغت 

یلاغشا یضارا  يدوهی  تیعمج  شیازفا  - 2 دنک ! اضتقا  اهنآ  حلاصم  هک  اجک  ره  ات  اه  یلیئارسا  فرصت  تحت  یضارا  شرتسگ  - 1
ناناملـسم و حالـس  عـلخ  .یمالـسا 5 - ياـهروشک  تـیعمج  شهاـک  .لیئارــسا 4 - یمتا  یماــظن و  ناوـت  شیازفا  .رظن 3 - دروـم 
هب یمالـسا  ياهروشک  لیدبت  .يا 6 - هتـسه  هژیو  هب  کیژتارتسا  ياه  حالـس  هب  هقطنم  ناملـسم  ياهروشک  یباـیتسد  زا  يریگولج 

فرصم رازاب 

 . ...و اهروشک  نیا  نایم  رد  یکیژولونکت  ياه  يروآ  نف  یتعنص و  یملع ، ياه  تفرشیپ  هنوگ  ره  زا  يریگولج  یبرغ و  ياهالاک 

ررض هب  نآ  نوماریپ  یمالـسا  ياهروشک  لیئارـسا و  نایم  یکیژتارتسا  لداعت  دروخ ، مه  هب  اه  هنزاوم  نیا  زا  مادک  ره  ساسا ، نیارب 
! تسا هدروخ  مه  هب  لیئارسا 

: تسا لیاق  زرم  دح و  نودب  یقوقح  دوخ  يارب  یلیئارسا  هعماج  یلیلحت ، هیضرف و  نینچ  يانبم  رب 

هقطنم نیا  رد  هک  دهد  یم  ناشن  ام  هب  هنایمرواخ  خیرات  دوب و  دنهاوخ  دنتـسه و  ناناملـسم  ای  بارعا  ام ، کیدزن  رود و  ناگیاسمه 
ینعم یب  اهنآ  تیدوجوم  ظفح  هب  دهعت  اه و  تیلقا  اب  هحماسم 

تابـسانم يرارقرب  یعقاو و  حلـص  هب  یباـیتسد  تروص  رد  یتح  .تساعدـم  نیا  دـهاش  نیرتهب  ناـنبل  رد  نایحیـسم  تیعـضو  .تسا 
دهاوخ یقاب  ناکامک  اهروشک  رگید  لیئارـسا و  نایم  يداژن  تافالتخا  يداـصتقا ، كرتشم  ياـه  حرط  يارجا  نیباـمیف و  هناـمیمص 

رد ییاج  اهنت  لیئارـسا  میناد ، یم  هکنانچ  اریز  دوش ؛ انف  وحم و  میهدـن ، هزاجا  مینک و  ظفح  ار  دوخ  تیوه  هک  تسام  عفن  هب  .دـنام 
تسایند
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یط تسا  نکمم  هک  دـنچ  ره  یمالـسا ، یبرع -  طیحم  رد  هک  میربب  دای  زا  دـیابن  هاگچیه  نیاربانب  .دراد  تیمکاح  دوهی  نآ  رد  هک 
(1) .دوش هتفرگ  رس  زا  هیور  هک  دراد  ناکما  مه  زاب  اما  دنک ، شکورف  لیئارسا  تلود  دوجو  هیلع  ضارتعا  ینالوط  ياه  لاس 

یمایپ تسیچ ؟ اهنآ  مالک  لصحام  دنتسه ؟ يزیچ  هچ  تابثا  ددص  رد  اه ، لیلحت  اه و  لالدتسا  نینچ  اب  یلیئارسا  ياه  تسیژتارتسا 
؟ دنتسه هجیتن  مادک  بیقعت  رد  دننک  یم  لاسرا  یتسینویهص  هعماج  دوخ  یتح  ناملسم و  ياهروشک  هب  قیرط  نیا  زا  هک  ار 

: دنک یم  نیبت  رتشیب  ار  دوخ  ياه  هیضرف  یلیئارسا  تسیژتارتسا  نیا  هینس  میارفا 

طیحم لیئارـسا و  نیب  یـساسا ، ياه  توافت  ردـقچ  هک  تفاـی  میهاوخرد  مینکفیب  دوخ  فارطا  هب  هناـنیبزیت  یهاـگن  ...هک  یماـگنه 
هک دراد  تیعمج  رفن  نویلیم  لیئارسا 5/5  .دراد  دوجو  شفارطا 

رامـش رفن و  نویلیم  ناـنبل 79  ندرا و  هیروس ، رـصم ، روشک  راـهچ  تیعمج  هک  یلاـح  رد  دـنا  يدوهی  ناـنآ  رفن  نویلیم  زا 5  رتمک 
قارع و شکارم ، ریازجلا ، سنوت ، یبیل ، تیعمج  باستحا  اب  .دشاب  یم  رفن  نویلیم  هزغ 2  راون  يرتخاب و  هنارک  رد  نکاس  ناینیطسلف 

(2) .دسر یم  رفن  نویلیم  هب 260  هدودحم  نیا  رد  نکاس  ناناملسم  بارعا و  تیعمج  ناریا ،

لیئارـسا و نیب  کیژتارتسا  لداعت  مدـع  کیژتارتسا و  هدودـحم  یناور ، تینما  هیـضرف  هب  هراشا  زا  سپ  تسینویهـص ، هدنـسیون  نیا 
، یتیعمج یکیتیلوپوئژ و  ظاحل  هب  ینوماریپ ، ياهروشک 

: دیازفا یم  همادا  رد 

یم هظحالم  هقطنم ، هشقن  هب  عیرس  یهاگن  اب  .دوش  یم  طوبرم  ییایفارغج  تعـسو  هب  شناگیاسمه  لیئارـسا و  نیب  رگید ،]  ] يرباربان
ار لیئارـسا  كدنا  تحاسم  زا  یـشان  رطخ  هچنآ  .دـشاب  یم  رـصم  تحاسم  هیروس و 2 % تحاـسم  لیئارـسا 11 % تحاسم  هک  مینک 

، نآ تیعمج  زکرمت  دنک ، یم  دیدشت 

میا هدرک  تداع  هک  هنوگ  نامه  ای  نالقسع »  » ات اکع »  » زا یلحاس  تشد  دادتما  رد  نایدوهی -  هژیو  هب 

رد ریذـپ و  بیـسآ  يرگید  روشک  ره  زا  شیب  لیئارـسا  دوش  یم  ثعاب  تیعمج  زکرمت  نیا  .تسا  هریدـغ »  » ات هریـضخ »  » زا مییوگب 
زکارم هیلک  هـکلب  تـسا ، هداد  ياـج  دوـخ  رد  ار  تـیعمج  مـظعا  شخب  اـهنت  هـن  یلحاـس  تـشد  اریز  دـشاب ، ناـیز  ررـض و  ضرعم 

یشزومآ یملع و  يروانف ، يداصتقا ،

هب نمشد ، تالمح  عفد  یطیارش  نینچ  رد  هک  تسا  نشور  تسا و  هدش  عقاو  هیحان  نیا  رد  دوهی 
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(1) .دشاب یم  راوشد  دنک ، هدافتسا  یعمج  راتشک  ياه  حالس  زا  هک  نمشد  هژیو 

.دهد یم  هیارا  ار  دیدج  هنایمرواخ  هدیا  لیئارسا  ناربهر  نارس و  زا  یکی  یتسینویهـص ، میژر  عفن  هب  تیعـضو  نیا  ندز  مه  هب  يارب 
راک هنهک  ياه  تسیژتارتسا  اه و  نیسیروئت  زا  يرامش 

ییایفارغج یتیعمج و  هنزاوم  ندز  مه  هب  هقطنم و  رد  مسینویهص  هرطیس  رارقتسا  يارب  یهاگشناد  یتاعلاطم و  زکارم  رد  تسینویهص 
تدحو و ینوگمه ، ندرب  نیب  زا  اه و  یلیئارسا  عفن  هب 

هنومن هک  دنا  هدید  كرادـت  ار  ییاه  هئطوت  هنایمرواخ ، يایفارغج  رییغت  رگید  ینایب  هب  و  هقطنم ، ياهروشک  یبرع  یمالـسا و  تیوه 
(2) .تسا مسینویهص  میژر  قبسا  ریزو  تسخن  زرپ  نومیش  هتشون  نآ ، راکشآ 

اه هد  هیـضرف  نامه  تسینویهـص  هینـس  میارفا  ناهنپ  تانونکم  یلیئارـسا و  زرپ  نومیـش  دیدج » هنایمرواخ   » یناهن ییاهن و  يژتارتسا 
رد یلیئارسا  راک  هنهک  نارادمتسایس  ناربهر و  زا  یکی  نابِا ، ابآ  هک  تسا ؛ يا  هیـشاح  نیرتکد  ناونع  تحت  نویروگ  نب  شیپ  لاس 

: تشون هراب  نیا  رد  تحارص  هب  دوخ  باتک 

(3) .دشاب یم  دوهی  موق  هب  قلعتم  قلطم  روط  هب  هقطنم  نیا  هک  تسین  دیدرت  کش و  تقیقح  نیا  رد 

سیورـس هدـهع  هب  ار  يدـیلک  یـساسا و  تیرومأم  شقن و  هقطنم ، رد  دوخ  يژتارتسا  نتخاس  یلمع  ارجا و  ریـسم  رد  اـه  یلیئارـسا 
ینوماریپ يژتارتسا  بیقعت  زاغآ  نامه  زا  یتاعالطا  يّرـس و  نامزاس  نیا  .دنتـشاذگ  داسوم  هب  موسوم  دوخ ، یـسوساج  یتاعالطا و 

كاواس هب  موسوم  يولهپ ، تنطلس  هرود  ناریا  یتاعالطا  سیورـس  اب  طابترا  يرارقرب  .داد  رارق  دوخ  تیلاعف  همانرب و  روتـسد  رد  ار 
دوب اه  شالت  نیا  زا  یشخب  یپویتا ، اهدعب  هیکرت و  یتاعالطا  سیورس  زین  و 

.دوب داسوم  اتدمع  نآ  یلصا  روحم  هک 

دادرارق رولب ،»  » ای لاتسیرک »  » حرط هب  موسوم  كاواس ، داسوم و  هبناجود  یتاعالطا  نامیپ 

هبناج هس  یتاعالطا  يراکمه  لکتورپ  زین  و  رـس » هس  هزین   » مان اب  هیکرت ، یتاعالطا  نامزاس  كاواس و  داسوم ، هبناـج  هس  یتاـعالطا 
یمالـسا ياهروشک  .تسا  یبایزرا  لباق  هیواز  نیا  زا  امامت  باقع »  » زمر ماـن  اـب  یپویتا ، یتاـعالطا  سیورـس  اـب  داـسوم  كاواـس و 

نیا یلصا  فده  ناونع  هب  هقطنم ،

هک دوب  يا  همانرب  رب  یکتم  قبطنم و  اقیقد  زین  اه  يریگ  هناشن  نیا  .دندوب  هدش  يریگ  هناشن  اه ، نامیپ 

427 ص :
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ص 293. نابِا ، ابآ  - . 3
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گنج باتک  رد  .دـندرک  یم  بیقعت  ار  نآ  داـسوم  قیرط  زا  ینوماریپ ، نیرتکد  اـی  يا  هیـشاح  يژتارتسا  ناونع  تحت  اـه  یلیئارـسا 
: میناوخ یم  نینچ  هراب  نیا  رد  لیئارسا  یناهن  ياه 

یناهن یـساملپید  رد  لیئارـسا  شقن  دربشیپ  هعـسوت و  ینعی  هناروآون ، يژتارتسا  نیا  رد  ار  یمهم  مهـس  داـسوم  سیئر  لراـه ، رـسیا 
(1) .تشاد

داسوم نیـشیپ  ياسؤر  زا  لراه ، رـسیا  اما  تسا ؛ هدش  تبث  لیئارـسا  ریزو  تسخن  نیلوا  نویروگ  نب  دیوید  مان  هب  هچ  رگا  هدـیا  نیا 
اولیـش نوویر  یبرغ ، یلیئارـسا و  ناگدنـسیون  یـضعب  هک  هنوگ  نامه  تسا ؛ هدرک  دادـملق  دوخ  تاراـکتبا  اـه و  يروآون  زا  ار  نآ 

: دنا هدرک  دادملق  هیرظن  نیا  یلصا  یناب  رکتبم و  ار  داسوم  سیئر  نیلوا 

اما دناد ، یم  دوخ  هب  قلعتم  ار  نوماریپ  اب  داحتا  هدیا  هئارا  تسوا ، زراب  تیـصوصخ  ییایح  یب  هب  لیامتم  ندوب  كر  هک  لراه  رـسیا 
(2) .دنناد یم  دنمتردق  ياولیش  نوویر  نآ  زا  ار  رکف  نیا  لصا  یلیئارسا ، عبانم  رگید  زا  یخرب 

یتاعالطا سیورس  لیئارسا و  يارب  یمهم  رایـسب  هاگیاج  ناریا  نیرتکد ، نیا  رد  .دراد  رظن  دروم  هدیا  تمدق  زا  ناشن  اه  نیا  همه  و 
: تشاد داسوم  ینعی  نآ ،

هدیمان يا  هیشاح  نیرتکد  هچنآ  رد  دمآ ، یم  رامش  هب  میهید  نیا  كانبات  رهوگ  رظن  نیا  زا  هک  ناریا 

(3) .تفرگ یم  ياج  یتیعضو  نینچ  رد  لاس 1979  رد  هاش  ینوگنرس  نامز  ات  ههد  ود  تدم  يارب  دش و 

428 ص :

ص 232. سیروم ، ینب  کلب و  نای  - . 1
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نانبل

(1)

هب بونج  زا  هیروس و  هب  قرـش  لامـش و  زا  .تسا  هدش  عقاو  هنارتیدم  يایرد  یقرـش  لحاس  رب  ایـسآ  یبرغ  بونج  رد  يروشک  نانبل 
.تشاد رارق  ینامثع  يروتارپما  ییاورنامرف  تحت  لوا  یناهج  گنج  ات  نیمزرـس  نیا  .تسا  دودحم  هنارتیدم  هب  برغ  زا  نیطـسلف و 

للم هعماج  لاس 1923 ، رد  .دنداد  رارق  هسنارف  یماظن  هرادا  تحت  ار  نآ  دـندرک و  لاغـشا  ار  نانبل  نیقفتم  ياهورین  گنج  نایاپ  رد 
تحت هسنارف  سیلگنا و  هنامرحم  دادرارق  رد  هچنآ  قباطم   ) ار نانبل  هیروس و 

ياهوزرآ هسنارف ، تموکح  تحت  .داد  رارق  هسنارف  تمومیق  تحت  امـسر  دوب ) هدش  دـقعنم  لاس 1916  رد  وکیپ  سکیاـس -  ناونع 
دازآ باختنا  يرازگرب  اب  اه  يوسنارف  لاس 1943  رد  تبقاع  ...تسبرب  تخر  يروهمج  نیا  زا  شمارآ  تفاـین و  ققحت  ناـنبل  مدرم 

باختنا يروهمج  تسایر  هب  يروخلا  هراشب  نانآ  ربهر  دنتفای و  يزوریپ  تاباختنا  رد  اهارگ  یلم  دندرک و  تقفاوم 

429 ص :

دنتـسم و ياه  شرازگ  تاعالطا و  رابخا ، اه ،) همانعطق  اه و  شرازگ   ) هبناـج هس  یتاـعالطا  سـالجا  لـصف  باـتک ، نیمه  رد  - . 1
يروئت يانبم  رب  .تسا  هدـمآ  ییاقیرفآ  ییایـسآ و  فلتخم  قطانم  اهروشک و  زا  يرامـش  هرابرد  هجوت  لـباق  تیمها و  زئاـح  رایـسب 

میژر نیا  ینوماریپ  يژتارتسا  لومـشم  ای  دنا و  هدش  عقاو  لیئارـسا  کیژتارتسا  هدودـحم  رد  هک  قطانم  اهروشک و  نیا  یتسینویهص ،
، یبرع هدحتم  تاراما  ناتـسبرع ، ناتـسناغفا ، ناتـسکاپ ، تیوک ، ناریا ، قارع ، هیکرت ، هیروس ، ندرا ، نانبل ، زا : دـنترابع  دـنراد ، رارق 

هطقن اـه و  هاگدـید  ...و .  شکارم  ریازجلا ، سنوت ، یبیل ، یلاـموس ، یتوبیج ، هرتـیرا ، یپویتا ، نادوس ، رـصم ، نیرحب ، نمی ، ناـمع ،
، یلخاد تـالوحت  عاـضوا و  هراـبرد  رظن ، دروم  ياـه  شرازگ  دانـسا و  رد  جردـنم  كاواـس ، داـسوم و  هیاپدـنلب  تاـماقم  ياـهرظن 
، لیئارسا یسوساج  یتاعالطا و  ياه  سیورس  هک ، تسا  نآ  رگناشن  اهروشک ، نیا  یـسایس  عضاوم  یجراخ و  تسایـس  تاطابترا و 

نیا یلخاد  ياهدادـیور  دوـخ ، لقتـسم  ناـسوساج  نارومأـم و  قـیرط  زا  زین  هبناـجود و  هبناـج و  هـس  یتاـعالطا  ناـمیپ  رذـگهر  زا 
، قطانم نیا  زا  يرایـسب  رد  یتح  دـندوب و  هداد  رارق  یتاعالطا  تبقارم  رظن و  تحت  يدـج  روط  هب  تدـش و  هب  ار  قطانم  اـهروشک و 

.دندوب لاعف  اهنآ  یتاعالطا  نارومأم  نارودزم و  ناسوساج ،
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لاس 1946 رد  رما  نیا  .دـننک  هیلخت  ار  نانبل  ایناتیرب  هسنارف و  ياهورین  هک  دـش  قفاوت  لاس 1945 ، رد  يرگید  نارحب  زا  سپ  ...دـش 
نانبل لاس 1945  رد  .دش  لقتسم  ًالماک  نانبل  تفای و  ماجنا 

جارخا اه و  تسینویهص  يوس  زا  نیطسلف  یضارا  هدمع  شخب  لاغشا  زا  سپ   (1) .تسویپ للم  هعماج  هب  دش و  برع  هیداحتا  وضع 
رد .دنتفای  ناکسا  نیمزرس  نآ  رد  دندش و  ریزارس  نانبل  نیمزرس  هب  ینیطسلف  نارازه  نیمزرس ، نآ  ناملـسم  رازه  اهدص  یگراوآ  و 

میژر لاس 1968 

فده ار  نانبل  اه  یلیئارسا  زین  لاس 1969  رد  .درک  نارابمب  ار  توریب  هاگدورف  یتسینویهص 

نیمزرس نیا  اددجم  لاس 1982  رد  .دندرک  نارحب  راچد  ار  روشک  نیا  دنداد و  رارق  دوخ  نارابمب 

توریب ياهراوید  تشپ  ات  ینورام  نایحیـسم  اه و  تسیژنالاف  یگنهامه  اـب  اـه  تسینویهـص  تفرگ و  رارق  لیئارـسا  زواـجت  فدـه 
.دندرک يورشیپ 

.دراد هژیو  هاگیاج  ینوماریپ ، يژتارتسا  رد  هک  تسا  یقطانم  هلمج  زا  نیطسلف  هیاسمه  زرم و  مه  روشک  کی  ناونع  هب  نانبل 

لیئارـسا یناهن  ياه  گنج  باتک  رد  .تسا  هدش  يریگ  هناشن  لیئارـسا  نیرتکد  رد  مدـقم  طخ  فدـه  ناونع  هب  هراومه  روشک  نیا 
: تسا هدمآ  نانبل  هرابرد 

يا هیشاح  نیرتکد  يروئت  ینوناک  شخب  ههد 1950 ، زا  نانبل ، نایحیسم  اب  داحتا  هب  لیئارسا  هقالع 

هزادنا ات  داسوم و  .دوش  هدایپ  لمع  رد  يروئت  نیا  مک  تسد  هک  دروآ  مهارف  ار  یطیارـش  یلخاد  گنج  .تسا  هداد  یم  لیکـشت  ار 
(2) .دندوب اراد  ار  داحتا  نیا  داجیا  يارب  یطابترا  ياه  لاناک  لیئارسا ،]  ] شترا تاعالطا  هبعش  مه ، يرتمک 

لاس نابآ  رد  يریصن ،)  ) كاواس سیئر  اب  يرادید  رد  داسوم )  ) لیئارسا یتاعالطا  سیورـس  تقو  نواعم  یچمیک )  ) یخمیک دیوید 
دور یم  شیپ  اجنآ  ات  روشک ، نآ  رد  یلخاد  گنج  داجیا  ترورض  نانبل و  رد  لیئارـسا  فادها  اه و  همانرب  هب  هراشا  نمـض  ، 1355
نیا .دـنک  یم  هیارا  كاواس  سیئر  هب  زین  ار  نیزگیاج  حرط  یتح  حرطم و  ناـنبل  هنحـص  زا  ردـص  یـسوم  ماـما  فذـح  عوضوم  هک 

لیئارسا يارب  یکیتیلوپوئژ  یسایس و  فلتخم  ياه  هبنج  زا  نانبل  هک  دهد  یم  ناشن  وگو  تفگ 

، لوصا شرتـسگ  هب  تبـسن  یتسینویهـص  تاـماقم  سرت  زا  یکاـح  رگید  يوس  زا  .تسا  هدوـب  کـیژتارتسا  ناوارف و  تیمها  ياراد 
.تسا نیمزرس  نآ  رد  یمالسا  بان  گنهرف  اه و  شزرا 

430 ص :

ص ، 1381 موس ، پاچ  یبیج ، ياه  باتک  یماهس  تکرش  لوا ، شخب  مود ، ج  یسراف ، فراعملا  هریاد  بحاصم ، نیسحمالغ  - . 1
.2484
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ص 445. سیروم ، ینب  کلب و  نای  - . 2
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درم نآ  فذح  ددص  رد  هدرک و  یبایزرا  دوخ  يژتارتسا  ریسم  رد  يدج  رطخ  کی  ناونع  هب  ار  ردص  یـسوم  ماما  اهنآ  هک  ییاج  ات 
، دزاس یم  راکشآ  دنس  نیا  هک  ار  يرگید  هتکن  .دنیآ  یمرب  گرزب 

هرابود لیلحت  یـسررب و  دـنمزاین  يدـج  روط  هب  هک  تسا  ردـص  یـسوم  ماما  يارجام  رد  داسوم  كاواس و  كرتشم  هئطوت  ینابت و 
: تسا

میدش و تایلمع  دراو  اهیتسار  تسد  عفن  هب  .میتشاد  یمهم  ياهتیلاعف  هک  مناسرب  ضرع  هب  دـیاب  نانبل  دروم  رد  یخمیک ]...[ : ياقآ 
نمـض رد  میدوب و  همانرب  نیا  قفاوم  ود  ره  مدوب و  لیامج  ریپ  لزنم  رد  نم  لـبق  هتفه  ود  .دنتـسه  يوق  رایـسب  تاـطابترا  نیا  زورما 
تـسد یطارفا و  ياـه  یپچ  نیب  هکلب  دـشاب  نایحیـسم  ناناملـسم و  نیب  دـیابن  دوشب  عورـش  یگنج  تسا  رارق  رگا  هک  میدرک  طرش 
میناوت یم  یتاـعالطا  رظن  زا  لـقاال  .میـشاب  هتـشاد  يرثؤـم  ياـهیراکمه  هک  میلیاـم  هنیمز  نیا  رد  .دوـشب ]...[  گـنج  دـیاب  اـهیتسار 

.مییامن يراکمه 

هک تسا  یبسانم  تصرف  امش  يارب  دنرادن و  ربهر  نانبل  نایعیش  هزورما  تسا و  مامت  شراک  ردص  یـسوم  .مراد  یکچوک  داهنـشیپ 
نیا هتبلا  .دیتسرفب  نانبل  هب  دینک و  باختنا  ار  يدیدج  ردص  یسوم 

نایاپ نیا  یلو  دـنا  هدروآ  دوجوب  یتقوم  حلـص  نانبل  لـخاد  رد  اـهیروس  هچرگ  .دـشاب  راداـفو  امـش  هب  لوا  هلحرم  رد  دـیاب  صخش 
ار اه  ینیطسلف  روضح  هجو  چیه  هب  اهیتسار  تسد  .تسین  گنج 

نامیاهسامت هک  میدقتعم  ام  نیاربانب  دننک  عورش  هرابود  ار  گنج  هک  دنتـسه  تصرف  رظتنم  .درک و  دنهاوخن  لمحت  ینامز  چیه  رد 
یتسار تسد  يورین  کی  داجیا  هکلب  تسین  نوعمش  لیماک  لیامج و  ریپ  طقف  ام  روظنم  .میهدب  همادا  یتسار  تسد  ياههورگ  اب  ار 

.تسا نانبل  لخاد  رد  يوق 

.میا هدرک  عمج  اجنآ  رد  ار  ترافس  ام  هدش و  فیعض  رایسب  ًالعف  ام  لماوع  هنافسأتم  كاواس : تسایر  راسمیت 

.دیشاب میهس  اهکمک  نیا  رد  هک  دیلیام  امش  مینک و  کمک  نانبل  بونج  نایعیش  هب  هک  تسا  تحلصم  هب  ایآ  یخمیک : ياقآ 

.امتح كاواس : تسایر  راسمیت 

ياهور هنایم  زا  يا  ههبج  داجیا  دینک  یم  رکف  .دوب  دهاوخ  رثؤم  نانبل  بونج  نایعیش  یگدنز  دوبهب  رد  ام  ياهـشالت  یخمیک : ياقآ 
؟ دشاب يزیمآ  تحلصم  راک  لدتعم 

.دوش یم  هیزجت  تروص  نیا  ریغ  رد  دیایب  دوجوب  دیاب  كاواس : تسایر  راسمیت 

یضعب رد  مه  ار  امش  يراکمه  میراودیما  مینک  یم  شالت  میناوتب  هک  اجنآ  ات  ام  یخمیک : ياقآ 
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يزیچ اهییاکیرمآ  هب  نانبل  لخاد  رد  نانبل و  نایعیش   [ هعماج ياضعا  یضعب   ] اب نامیراکمه  دروم  رد  یتح  ام  .مییامن  بلج  اه  هنیمز 
(1) .میا هتفگن 

هعماج نایم  رد  ذوفن  هلمج  زا  نانبل  رد  ییاپ  ياج  نتفای  ددـص  رد  هراومه  فلتخم  ياه  هناهب  اهدـنفرت و  هب  لـسوت  اـب  اـه  یلیئارـسا 
يدارفا دوصقم  نیا  بیقعت  يارب  دندوب و  روشک  نآ  نایعیش 

نتم .درک  یمن  غیرد  اهنآ  هب  یتدعاسم  هنوگ  چیه  زا  زین ، يولهپ  تنطلـس  یتاعالطا  يوزاب  ناونع  هب  كاواس  .دندوب  هدرک  ناشن  ار 
همانرب ققحت  روظنم  هب  داسوم  اب  يولهپ  میژر  یتاعالطا  سیورـس  يراکمه  صوصخ  رد  كاواس  سیئر  اب  داسوم  سیئر  تارکاذم 

: تسا یندناوخ  لیئارسا  فادها  اه و 

ضرع هب  دیاب  میا و  هتسناوتن  نونکات  یلو  مینک  تبحص  يدج  روط  هب  نانبل  تینما  نامزاس  اب  میتساوخ  یم  هشیمه  ام  ریمـض : لارنژ 
دناد یم  ام  تلود  دنک  یم  ییاریذپ  يزنودنا  یتح  ینپاژ و  یناریا -  كرت -  ینیطسلف -  ياهتـسیرورت  زا  نانبل  هظحل  نیا  ات  مناسرب 

کی دننام  تسا و  یساسح  هطقن  نانبل 

دراو نانبل  تلود  رب  راشف  لقادح  مینک  یم  یعس  دوخ  تایلمع  رد  ام  دوش  تیامح  نآ  زا  دیاب  هچب 

ام رگید ، قیرط  زا  هچ  امش و  قیرط  زا  هچ  میرضاح  کمک  عون  ره  هب  ام  دنک  تبحص  کمک  دروم  رد  يدج  رگا  نانبل  تلود  دوش 
.درک میهاوخ  هلمح  هیروس  هب  ام  دنک  هلمح  نانبل  هب  هیروس  رگا  هک  میا  هتفگ  راکشآ 

لاح رد  .دراذـگب  اپ  ریز  ار  دوخ  یتراجت  عفاـنم  دـناوت  یمن  هک  تسا  يرجاـت  روشک  کـی  ناـنبل  روشک  كاواـس : تساـیر  راـسمیت 
ادیدش ار  اه  ینیطـسلف  هک  تشاد  میمـصت  ادـج  یلبق  ریزو  تسخن  .دـنک  یم  جرخ  لوپ  نانبل  رد  زین  قارع  هیروس ، رب  هوالع  رـضاح 

زا ار  نایجراخ  هدومن و  دودحم 

مه یلعف  تلود  .داد و  افعتسا  درواین و  ماود  هنافسأتم  یلو  .دیامن  جراخ  نیطسلف  ياه  پمک 

.دمآ دهاوخرد  یتروص  هچ  هب  تسین  مولعم 

(2) .تشاذگ میهاوخ  نایمرد  اهنآ  اب  ار  امش  تاداهنشیپ  دنراد ، یگدامآ  اهنآ  مینک  ساسحا  هک  ینامز  رد  بسانم  تیعقوم  رد 

لیرآ هنایفخم  رفس  هب  هراشا  زا  سپ  دوخ ، باتک  رد  یلیئارسا  روهشم  ناسانشراک  زا  یتسینویهص و  میژر  ویدار  رسفم  رفیـش  نومیش 
نانبل و هب  لاس 1982  رد  لیئارسا  گنج  ریزو  نوراش 
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كاخ هب  لیئارـسا  زواجت  گنج و  رارـسا  زا  يّرـس ، ترفاسم  نیا  نانامهیم  زا  روشک  نآ  تقو  روهمج  سیئر  لـیمج  ریـشب  لابقتـسا 
هدرپ لاس 1982  رد  اه  یلیئارـسا  يرایمه  اه و  تسیژنالاف  تسد  هب  الیتش  اربص و  فورعم  ماع  لتق  ینانبل و  نارازه  راتـشک  ناـنبل و 

تینما  » رب ینتبم  یتسینویهص  یتاغیلبت  فده  اب  هن  ار  لیئارسا  هناشنمدد  هنایـشحو و  زواجت  نیا  یلیئارـسا ، رفیـش  نومیـش  .دراد  یمرب 
شترا كرتشم  داتس  سیئر  ناتیا  لئافار  زا  لقن  هب  ار  يدنس  وا  .دنک  یم  یبایزرا  گرزب  لیئارـسا  يژتارتسا  ریـسم  رد  هکلب  لیلجلا »

(1) .تسا هدرک  حیرشت  شاف و  یلیئارسا  مجاهم  نازابرس  نایماظن و  يارب  ار  عوضوم  نیا  هنوگچ  هک  دنک  یم  لقن  لیئارسا 

زا اه  یلیئارـسا  هک  تسا  دقتعم  نانبل ، هب  لیئارـسا  زواجت  هلمح و  لیالد  ناونع  هب  یلیئارـسا ، ینب  هناهب  هنوگره  در  اب  تسرِه  دـیوید 
هک دوب  نیا  یـساسا  هلأسم  وا ؛ هتـشون  هب  .دـندوب  هدرک  يزیر  همانرب  هراب  نیا  رد  دوخ ، يا  هیـشاح  نیرتکد  ياـنبم  رب  لـبق  اـه  تدـم 

مادقا ًالصا  تسویپ ، عوقو  هب  هرخالاب  یتقو  نانبل ، هب  لیئارسا  مجاهت  ...دز  دهاوخ  گنج  هب  تسد  تقو  هچ  هنوگچ و  نیگب 

رد دیدج  یـسایس  ییایفارغج  مظن  داجیا  ساسا  رب  نآ  فده  ...دوبن  زیگنارب  بجعت  نادنچ  زین  نآ  داعبا  .دماین  رظن  هب  يا  هرظتنمریغ 
ددص رد  لیئارسا  .تشاد  رارق  لیئارسا  رود  ياهزرم  نوماریپ 

حلص هدامآ  هک  نایحیسم  هطلس  تحت  هک  يروشک  ای  یحیسم  روشک  کی  ناونع  هب  ار  نانبل  ات  دوب 

(2) .دنک يزاسزاب  دشاب ، لیئارسا  اب 

مادـقا و لیئارـسا ، يژتارتسا  هرابرد  مسینویهـص  یناهج  نامزاس  ناـگرا   (3)« مینوویک  » هیرـشن تاجردـنم  هب  هراشا  اـب  هدنـسیون  نیا 
ار نانبل  نیمزرس  هب  یتسینویهص  میژر  یمجاهت  تایلمع 

نامزاس ناگرا  هچنآ  ساـسارب  هک  دـنک  یم  حیرـصت  هدرک و  یباـیزرا  تدـم ، هاـتوک  رد  مسینویهـص  ینوماریپ  يژتارتسا  زا  یـشخب 
(4) .دریگب ربرد  ار  هنایمرواخ  هقطنم  مامت  دیاب  لیئارسا  تدمزارد  فادها  دراد ؛ رارصا  دیکأت و  مسینویهص  یناهج 
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قارع

رد یکیتیلوپوئژ  صاخ  تیعقوم  گنهرف و  ندـمت ، زا  رادروخرب  یخیراـت  نیمزرـس  یمالـسا و  گرزب  روشک  کـی  ناونع  هب  قارع 
هب قارع  ییایفارغج  یکیدزن  روبزم ، دراوم  هب  هجوت  اب  .تسا  هدوب  راوخناـهج  ياـه  تردـق  عمط  دروم  زاـبرید  زا  هناـیمرواخ ، هقطنم 

، نیطسلف نیمزرس 

هتشاد يا  هژیو  هاگیاج  مسینویهـص  ینوماریپ  يژتارتسا  رد  قارع  روشک  ساسا  نیا  رب  .تسا  هدیـشخب  روشک  نیا  هب  يرگید  یگژیو 
: تسا هتشون  روشک  نیا  رد  یناهج  ياه  تردق  فادها  قارع و  هاگیاج  تیمها و  هرابرد  تسودرف  نیسح  دبشترا  .تسا 

هقطنم و رد  قارع  کیتیلوپوئژ  تیعقوم  لیلد  هب  اه  یـسیلگنا  .دش  لاغـشا  اه  یـسیلگنا  طسوت  لوا  یناهج  گنج  رد  قارع  نیمزرس 
دنداد یتابیترت  نآ  یتفن  میظع  ریاخذ  رطاخ  هب  نینچمه 

ار هّللادبع  مان  هب  وا  ردارب  دندناشن و  قارع  تنطلـس  هب  ار  هکم -  فیرـش  نیـسح  رـسپ  لصیف -  اذل  دننک و  مکحم  ار  دوخ  طلـست  ات 
شخب هک  دنتشاد  دصق  اه  یسیلگنا  بیترت ، نیدب  .تسا  ندرا ، یلعف  هاش  نیسح ، کلم  گرزبردپ  هّللادبع  کلم  .دندرک  ندرا  هاش 

( زاجح نیمزرـس   ) رگید شخب  رد  دـننک و  هرادا  زاجح  یمـشاه  هداوناخ  هلیـسو  هب  ار  هیروس ) ندرا ، قارع ،  ) برع ياـیند  زا  یمهم 
نک و میـسقت   » یـسیلگنا فورعم  تسایـس  ناـمه  نیا  .دـندناسر  تردـق  هب  ار  دوب ، یمـشاه  هداوناـخ  بیقر  هک  يدوعـس ، هداوناـخ 

لاس رد  اکیرمآ  يراکمه  اب  هرخالاب  اـت  دوب ، مکحم  قارع  رد  اـه  یـسیلگنا  ذوفن  مود  یناـهج  گـنج  زا  سپ  .تسا  نک » تموکح 
دنداد لیکشت  ار  دادغب  نامیپ   1333

مود لصیف  کلم  قارع ، هاش  نامز  نیا  رد  .دندش  لئاق  تیزکرم  هقطنم  رد  قارع  يارب  یعون  هب  و 

هجرد لماع  هک  دش  یم  هرادا  دیعس  يرون  مان  هب  وا  ریزو  تسخن  طسوت  روشک  عقاو  رد  یلو  دوب ،

 ]...[. دوب ناوج  رایسب  .میدید  اضردمحم  خاک  رد  راب  دنچ  ار  لصیف  کلم  .دوب  اه  یسیلگنا  لوا 
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ًالامتحا هک  دوب ، هلالادبع  مان  هب  دهعیلو  رابرد  هراک  همه  دوب و  مولظم  بدؤم و  رایسب  لصیف  دوخ 

رومأم عقاو  رد  تشاد و  اه  یـسیلگنا  اب  کیدزن  رایـسب  طباور  دوب و  رتگرزب  لـصیف  زا  لاـس  دودح 10  هلالادبع  .دوب  وا  يومعرـسپ 
 ]...[. دش یم  بوسحم  رابرد  رد  اهنآ 

بیجن و لارنژ  ياـتدوک  ریثأـت  تحت  یقارع  نارـسفا  صوصخب  درک و  دـشر  رایـسب  قارع  رد  یـسیلگنادض  تاـیحور  ناـمز  نیا  رد 
نیدـب .دـندومن  قیوشت  تدـش  هب  ار  مسیلانویـسان  نیا  زین  اه  سور  دـنتفرگ و  رارق  رـصان  یبرع  مسیلانویـسان  رـصانلادبع و  گنهرس 

(1)  ]...[. درک طوقس  قارع  رد  یتنطلس  میژر  تفرگ و  تروص  مساق  میرکلادبع  پیترس  ياتدوک  لاس 1337  رد  بیترت 

یهدـنامرف هب  پیت  کـی  قارع  شترا  داتـس  دوـب ، هیروـس  قارع و  زرم  رد  هک  ییاـه  یمارآاـن  تلع  هب  لاـس 1337 ، رد  لاـح  ره  هب 
بـش دوش و  یم  جراخ  دادـغب  زا  یمک  پیت  .دراد  یم  مازعا  هقطنم  نیا  هب  ار  فراع  مالـسلادبع  گنهرـس  تنواعم  مساق و  پیترس 

حرط فراع  مساق و  دیامن و  یم  فقوت 

.دنک یم  تعجارم  دادغب  هب  هیروس ، تمـس  هب  تکرح  ياج  هب  پیت  حبـص  تعاس 5/3  .دـننک  یم  زاغآ  ار  اتدوک  دادـغب و  هب  هلمح 
و هاش )  ) لصیف دهعیلو ،)  ) هلالادـبع مساق  .ویدار  تمـس  هب  هطوبرم  میت  اب  فراع  دور و  یم  خاک  فرط  هب  دوخ  یباختنا  میت  اب  مساق 
هک ار ، دیعـس  يرون  یتدم  زا  سپ  دـنک و  یم  نارابریت  راوید  هنیـس  رد  دراگ ، حالـس  علخ  زا  سپ  ار ، یتنطلـس  هداوناخ  ءاضعا  هیلک 

ياهنابایخ رد  هدش و  هتـسب  يراگ  هب  یگمه  داسجا  .دنک  یم  نارابریت  زین  ار  وا  ریگتـسد و  دوب ، هدـش  یفخم  يراغ  رد  هدرک و  رارف 
هب ار  اضردمحم  مه  برغ و  مه  دش و  یم  یقلت  هقطنم  هثداح  نیرتگرزب  نامز  نآ  رد  قارع  ياتدوک  .دوش  یم  هداد  شیامن  دادـغب 

.تفای همادا  لاس 1975  ات  هک  دش  زاغآ  قارع  يروهمج  اضردمحم و  میژر  طباور  یگریت  نامز  نآ  زا  تخادنا و  تشحو 

برغ عفن  هب  هقطنم  تابث  قارع  رد  اه  تسینومک  تیلاعف  هعسوت  دش و  یم  یقلت  هقطنم  رد  يوروش  عضاوم  تفرـشیپ  مساق  ياتدوک 
سیلگنا اکیرمآ و  اذل ، .تخادنا  یم  رطخ  هب  ار 

هب قارع  شترا  رد  ذوفن  اب  ات  تفرگ  تروص  ییاه  شـالت  زین  ناـمزمه  یلو  دـندز  تسد  ندرا  میژر  اضردـمحم و  میژر  تیوقت  هب 
اه تسیلانویسان  ای  يوروش و  هب  لیامتم  ياهورین  جیردت 

زا سپ  مساق  .دش  راومه  نیسح  مادص  دوعص  يارب  هار  مدق  هب  مدق  بیترت ، نیدب  .دنوش  هدز  سپ 

نیدب دش و  هتشک  رانکرب و  فراع  مالسلادبع  طسوت   [ لاس 1340 رد   ] تموکح لاس  دودح 4 

ص:436

ناریزو و تسخن  ناریزو ، یماسا  هرابرد  .دش  ضیوعت  قارع  رد  هنیباک   58 لاس ، یط 38  لاس 1958 ، طساوا  ات  ربتکا 1920  زا  - . 1
رتـکد همجرت  تشذـگ ، هچ  هناـیمرواخ  رد  یبیـشاشن ، نیدلارـصان  هـب : دوـش  هـعجارم  یخیراـت ، عـطقم  نـیا  رد  یقارع  نارادـمتلود 

ات 424. صص 397  موس 1367 ، پاچ  سوت ، تاراشتنا  یناحور ، نیسحدمحم 
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رد لاس 1345 ] رد   ] فراع يدنچ  زا  سپ  دش و  یم  یقلت  اکیرمآ  دوس  هب  لوا  مدق  نیا  .دیـسر  تردـق  هب  قارع  ثعب  بزح  بیترت 
، رکبلا نـسح   [ لاـس 1347 رد   ] هرخـالاب دـش و  روهمج  سیئر  فراـع ، نمحرلادـبع  دبهپـس  شردارب  دـش و  هتـشک  ییاوـه  هحناـس 

تمواقم نودب  ار  فراع  نمحرلادبع 

دنک یم  حرطم  ار  هیضرف  نیا  ناتـسلگنا  هب  فراع  مازعا  .تفرگ  تسد  هب  ار  تردق  دومن و  ناتـسلگنا  مزاع  درک و  جراخ  روشک  زا 
نیا .دـش  روهمج  سیئر  نواعم  بالقنا و  ياروش  ریبد  نیـسح  مادـص  نامز  نیا  رد  .تسا  هدوب  اـه  یـسیلگنا  هرهم  زاـغآ  زا  يو  هک 
اذل دیـسر و  یم  تردق  هب  یمانـشوخ  درف  دـیاب  تشادـن و  لوبق  يروهمج  تسایر  يارب  ار  مادـص  قارع  شترا  هک  دوب  نآ  رگناشن 

جیردت هب  یلو  .دش  باختنا  شقن  نیا  يارب  دوب ، شترا  لوبق  دروم  هک  رکبلا ، نسح  پیترس 

حرط هکنیا  رد  .تسوا  قارع  هراـک  همه  هک  دـش  نـشور  دوز  یلیخ  تـفرگ و  تـسد  هـب  قارع  تموـکح  رد  ار  هقئاـف  شقن  مادـص 
ینامز رد  .مرادن  دیدرت  دیدرگ ، ارجا  مدق  هب  مدق  دش و  يزیر  همانرب  شیپ  اهتدـم  زا  اکیرمآ - رظن  دروم  هرهم  مادـص -  يروتاتکید 

روهمج سیئر  رکبلا  زونه  هک 

 - یماظن هجرد  نیرتالاب  ینعی  يدبشترا -  سابل  اب  دادغب  گنج  هاگشناد  هرود  حاتتفا  مسارم  رد  ناهگان  لماک  تردق  اب  مادص  دوب ،
ار مسارم  ضارتعا  ناونع  هب  رـضاح  نارـسفا  زا  يدادعت  هک  دش  ببـس  وا  بیجع  لمع  نیا  دوب و  یماظنریغ  يدرف  مادص  .دـش  رهاظ 

 ]...[. .دننک كرت 

دادرارق 1975 نیدموب  تطاسو  اب  اذـل  (1) و  دهد نایاپ  قارع  درُک  نایـشروش  تیلاعف  هب  هک  تفرگ  میمـصت  اکیرمآ  لاس 1975  رد 
تـساوخرد دوب و  مادص  دوس  هب  همه  زا  شیب  دادرارق  نیا  .دش  دقعنم  قارع ) بالقنا  ياروش  ریبد   ) مادص اضردمحم و  نیب  ریازجلا 

هک دش  بجوم  دادرارق 1975  .دنک  ءاضما  ار  دادرارق  مادـص  رکبلا ، نسح  ياج  هب  هک  تشادـن  یلیلد  هنرگو  دوب  نیمه  زین  اکیرمآ 
مادـص زا  ار  قارع  شترا  دـبای و  نایاپ  اهدرُک  اب  گنج  اـه  لاـس  زا  سپ  دـنوش و  هتـساوخ  ناریا  هب  ینازراـب  رادـفرط  درُک  رازه   90
ندوب ییاکیرمآ  رد  يا  ههبـش  چیه  ریازجلا  دادرارق  .دش  رهاظ  ریازجلا  رد  قارع  شترا  یجان  شقن  رد  مادص  نیاربانب ، .دـنک  نونمم 

 ]...[. .دراذگ یمن  یقاب  مادص 

رکبلا هک  دوش  یم  هتفگ  .دش  رهاظ  زین  قارع  هیروس و  داحتا  هلئسم  رد  مادص  ییاکیرمآ  شقن 

437 ص :

دوخ ینادردق  بتارم  يولهپ  اضردـمحم  هب  يا  همان  یط  سرام 1975  رد 10  ریازجلا ، دادرارق  ياضما  زا  سپ  رجنیـسک  يرنه  - . 1
زا ینابیتشپ  هشیمه  لثم  نانچمه و  ام  تسایـس  دوزفا : همان  نیا  رد  رجنیـسک  .دـناسر  وا  عـالطا  هب  ناریا  هاـش  يونـش  فرح  نیا  زا  ار 

هّللادـسا هتـشون  مَلَع ، ياهتـشاددای  ك.ن : .دـشاب  یم  اکیرمآ  هدـحتم  تالایا  مدـق  تباث  رادافو و  کـیدزن و  تسود  ناونع  هب  ناریا 
ص 478. ، 1380 لوا ، پاچ  ارس ، باتک  مراهچ ، دلج  مَلَع ،

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 676 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2028/AKS BARNAMEH/#content_note_437_1
http://www.ghaemiyeh.com


دـش یم  مامت  يوروش  دوس  هب  قارع  هیروس و  داحتا  هک  تسا  نشور  .تفر  دادغب  هب  دسا  ظفاح  اذـل  تسا و  روشک  ود  داحتا  قفاوم 
ناتـسلگنا تلود  هک  تفگ  یم  نم  هب  اتحارـص  نارهت  رد  سیلگنا  تراـفس  MI-6 سیئر .دـندوب  نآ  فلاخم  سیلگنا  اـکیرمآ و  و 

دز مه  هب  ار  حرط  نیا  تعاس  فرظ 24  اکیرمآ ، روتسد  هب  مادص  هجیتن  رد  .تسا  هیروس  اب  داحتا  نودب  لقتسم و  یقارع  راتساوخ 

يرتسب هناخ  رد  جازم  فعض  ناونع  تحت  ار  رکبلا  نسح  سپس  وا  .داتـسرف  شا  هناخ  هب  درب و  هاگدورف  هب  هنامرتحم  ار  دسا  ظفاح  و 
حانج هلمج  زا  قارع ، یلاع  تاماقم  زا  رفن  هنابش 21  درک و 

(1) [. 1357  ] درک مالعا  روهمج  سیئر  ار  دوخ  دومن و  نارابریت  ار  هیروس ، راداوه  یثعب 

روشک و نآ  نیـشندرُک  قطانم  رد  هژیو  هب  قارع ، هیلع  لیئارـسا  یتاـعالطا  ياـه  سیورـس  زومرم  رمتـسم و  تیلاـعف  ههد  هس  دودـح 
اه يریگرد  داجیا  درُک و  بازحا  اه و  هورگ  یخرب  کیرحت 

(2) .دراد لیئارسا  ینوماریپ  يژتارتسا  رد  قارع  یکیتیلوپوئژ  تیعقوم  زا  ناشن  امامت  هقطنم ، نآ  رد  نینوخ  ياه  گنج  و 

، ناریا لیئارـسا و  كرتشم  عفانم  يروآدای  اب  لاس 1338 ، رد  داسوم ، تقو  سیئر  لراه  رـسیا  اب  یتاقالم  یط  كاواـس  تقو  سیئر 
ار رصانلادبع  لامج  يوروش و  تامادقا  اه و  شالت 

ار ود  نآ  زا  کی  ره  یلامتحا  يزوریپ  هداد و  رارق  یسررب  دروم  قارع  رد  دوخ  ذوفن  طسب  يارب 

زا سپ  كاواـس  سیئر  راـیتخب  رومیت  .تسا  هدرک  یباـیزرا  يولهپ  یتسینویهـص و  میژر  ود  عفاـنم  يارب  يدـیدهت  قارع ، روشک  رد 
عفانم اب  ریاغم  دـیدج  هثداح  هنوگ  ره  زورب  زا  يریگـشیپ  ياه  هار  هب  قارع ، رب  مکاـح  یجراـخ  تسایـس  یلخاد و  تیعـضو  لـیلحت 

یهاشنهاش ناریا  لیئارسا و 

: تسا هدرک  هراشا  نینچ  قارع ، رد 

هنایمرواخ یسایس  عضو  هرابرد  روشک  تینما  تاعالطا و  نامزاس  سیئر  هیرظن 

عـضو ربارب  رد  كرتشم  یعفانم  ياراد  لیئارـسا  ناریا و  روشک  ود  ره  هک  دش  هراشا  لیئارـسا  تلود  لراه و  ياقآ  زا  رکـشت  زا  سپ 
.دش حیرشت  ریز  حرش  هب  هنایمرواخ  یسایس  عضو  سپس  .دنشاب  یم  هنایمرواخ  یسایس 

ياراد يوروش  هیـسور  .تسا  هتفرگ  دوخ  هب  دـیدهت  هبنج  جراـخ و  يرگلـالخا  تروص  زا  میتـسه  هجاوم  نآ  اـب  اـم  هک  یتارطاـخم 
لیاسو زا  نآ  يوس  هب  يورشیپ  يارب  هک  تسا  یکیژتارتسا  ياهفده 

438 ص :

ات 557. صص 554  تسودرف ، نیسح  قباس  دبشترا  تارطاخ  - . 1
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.باتک نیمه  رد  یقارع  ياهدرُک  كاواس و  ایس ، داسوم ، ناهنپ » تایلمع   » شخب هب  دوش  هعجارم  هراب  نیا  رد  - . 2
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اب دوش  يورـشیپ  نیا  عناـم  یتـلود  تقو  ره  دـنک و  یم  هدافتـسا  زیمآ  حلـص  هنخر  مسینومک و  برع -  مسیلانویـسان  دـننام  فلتخم 
.ددرگ یم  وربور  يوروش  دیدهت 

وا هب  هدرک و  یقلت  تـیمها  نودـب  ار  اـهنآ  دـش و  دـهاوخن  گـنج  دراو  دوـخ  تادـیدهت  یپ  رد  يوروـش  هـک  مـیفقاو  اـم  هـچ  رگا 
دوخ یلـصا  تایلمع  تسا  نکمم  هدش و  هنایمرواخ  زا  يرگید  هقطنم  دراو  میقتـسمریغ  روط  هب  روشک  نیا  اما  مینک  یم  ییوگباوج 

.دیامن زاغآ  اجنآ  زا  ناریا  هیلع  ار 

هدش تمیق  ره  هب  دیاب  روظنم  نیا  هب  یلو  درک  يریگولج  يوروش  میقتسمریغ  زواجت  زا  دیاب  هک  میتسه  لوقلا  قفتم  ام  يود  ره  هتبلا 
مینک ششوک  نآ  هرابرد  قفاوت  زا  سپ  میبایب و  یلمع  یلح  هار 

دـشاب یقطنم  ام  لح  هار  رگا  تسا  یهیدـب  .میزاـس  هارمه  دوخ  اـب  زین  ناتـسلگنا ) اـکیرمآ و  هیکرت -  دـننام   ) ار دوخ  رگید  نیقفتم 
فقاو و دوجوم  تارطخ  زا  یگمه  هنرگو  تسا  لح  هار  نیا  ندرک  ادیپ  مهم  هلئـسم  .مینک  عناق  ار  دوخ  ناتـسود  میناوت  یم  رتناسآ 

.میهاگآ برع  برع  ياهروشک  عضو  زا 

قارع و ینعی  دـنا  هتفرگ  رارق  رگیدـکی  فلاـخم  بطق  ود  رد  زورما  هک  برع  روـشک  ود  هب  یعیرـس  رظن  تساـج  هب  نـیا  دوـجو  اـب 
.مینکفیب برع  هدحتم  يروهمج 

رصم عضو  یلامجا  حیرشت  فلا - 

ار برع  مسیلانویـسان  دز و  مه  هب  ار  هقطنم  نیا  تباث  عضو  هک  دوب  وا  .دوب  رـصان  درک  زاب  هنایمرواخ  هب  ار  يوروش  ياـپ  هک  یـسک 
ار قارع  بالقنا  هنیمز  هک  دوب  وا  دـش و  عورـش  رـصم  هلیـسو  هب  یبرع  ياـهروشک  رد  يرگلـالخا  .داد  رارق  يوروش  تفرـشیپ  تلآ 
ار رما  نیا  دـنراد  فالتخا  رگیدـکی  اب  مساق  رـصان و  زورما  رگا  تسا .) هدربن  يا  هدافتـسا  نآ  زا  دوخ  نونکات  هچ  رگا   ) درک مهارف 

هدـش رـصان  هنابلط  هاج  ياهوزرآ  ربارب  رد  يدـس  مساق  هک  تسا  نیا  رما  تقیقح  .تسناد  مسینومک  اب  رـصان  فالتخا  رب  لاد  دـیابن 
زین نونکا  مه  هیـسور  رـصم و  طباور  هنرگو  .تسا  هتـشگ  لسوتم  مسینومک  اب  تفلاخم  هبرح  هب  وا  ندرب  نیب  زا  يارب  رـصان  تسا و 

هک یقیقد  تاعالطا  قبط  رب  هدوب و  شخب  تیاضر 

بوکرس مساق  هک  يزور  .تسا  هتخاس  مرگلد  ار  يو  هدرک و  ینابیتشپ  وا  زا  رـصان  هب  دوخ  همان  رد  فچـشورخ  میراد  تسد  رد  ام 
.دوب دهاوخن  نایم  رد  مسینومک  اب  لادج  زا  یتبحص  رگید  کش  نودب  دوش  قفوم  قارع  رد  رصان  و 

قارع عضو  یلامجا  حیرشت  ب - 

زا یکاح  تسا  ام  سرتسد  رد  هک  یقثوم  تاعالطا  .دور  یم  مسینومک  يوس  هب  تعرس  اب  قارع 

439 ص :
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هب یناریا  يرارف  ياهتسینومک  یپایپ  دورو  رما  نیا  یساسا  تلع  تسا و  اهنآ  يرادا  رداک  تیوقت  اهتسینومک و  نوزفازور  يدنمورین 
.تسا قارع 

تـضهن ره  هدنـشخب  ماهلا  هک  میا  هدوب  دـهاش  هشیمه  میا  هتـشاد  طابترا  قارع  اب  امئاد  هتـشذگ  نرق  هدراهچ  لوط  رد  هک  اـم  يارب  )
تلاخد بارعا  طقف  نآ  رد  هک  یتضهن  زا  هنرگو  میتسه  نارگن  ام  زین  راـب  نیا  هک  تسا  اـجنیا  زا  دـنا و  هدوب  اـهیناریا  یبرع  یـسایس 

(. میرادن یمیب  دنشاب  هتشاد 

هعسوت ثعاب  نآ  هخاش  کی  عطق  دهد و  یم  همادا  دوخ  هعسوت  هب  درک  ذوفن  هطقن  کی  رد  یتقو  هک  تسا  یناطرـس  دننام  مسینومک 
رد شیپ  زور  دـنچ  ًالثم  .درک  هدـهاشم  ناوت  یم  ار  یتسینومک  بالقنا  کی  روهظ  مئالع  قارع  رد  نونکا  مه  .دوش  یم  نآ  رتعیرس 

.تسا هدوب  ثعب  بزح  رد  يو  تیوضع  وا  ندش  هتسشنزاب  تلع  هک  دیدرگ  عیاش  نازابرس  نایم  رد  دش و  هتـسشنزاب  يرـسفا  هرـصب 
.دندرک هکت  هکت  ار  وا  هدش و  رو  هلمح  روبزم  رسفا  هب  نازابرس  هلصافالب 

دنشک یم  رانک  هب  راک  زا  ار  دوخ  يرگید  زا  سپ  یکی  دنیامن  یم  يراکمه  قارع  تلود  اب  ًالعف  دنتسین و  تسینومک  هک  يرـصانع 
.دنیامن يوریپ  اهنآ  مارم  زا  دصرددص  هک  دننامب  راک  سأر  رد  یناسک  دنلیام  اهتسینومک  اریز 

دارفا هحلسا و  هک  یـسور  ياهیتشک  روبع  دهاش  رهـشمرخ  نادابآ و  ياه  هلکـسا  زا  دوخ  مشچ  اب  هبـستکم  تاعالطا  زا  رظنفرـص  ام 
ییاهدرُک یلو  دندوب  رفن  ات 270  دودح 250  رد  دنتفر  يوروش  هب  ناریا  هار  زا  یتقو  اهینازراب  .میتسه  دننک  یم  دراو  قارع  هب  حلسم 

هب یسور  یتشک  اب  هک 

مسینومک ذوفن  هعسوت  رب  لاد  هک  تاکن  نیا  زا  رظن  فرص  دندوب  رفن  دودح 850  رد  دنتشگزاب  قارع 

هب ار  يوروش  شترا  دورو  تساوخرد  حلـص  ظـفح  ناوـنع  هب  مساـق  هدـنیآ  رد  تسا  نکمم  هک  تشاد  هجوـت  دـیاب  تسا  قارع  رد 
اکیرمآ زا  نانبل  تلود  هک  روطنامه  دوش  یم  لالدتـسا  نینچ  دسر و  یم  شوگ  هب  نونکا  مه  زا  هک  تسیا  همزمز  نیا  دنکب و  قارع 

ار روشک  نآ  نازابرس  دورو  ياضاقت 

.دنکب ار  یتساوخرد  نینچ  يوروش  زا  دراد  قح  زین  مساق  دومن 

میشاب هتشاد  روشک  نآ  رد  یتاناکما  یبرغ  لود  ام و  دیاش  دنتسین و  طلسم  قارع  رد  ًالماک  اهتـسینومک  مساق و  زونه  زورما  هچ  رگا 
دوجو ام  يارب  یتاناکما  نینچ  رگید  یکیدزن  هدنیآ  رد  یلو 

هدیرورپ رـس  رد  یماخ  لایخ  مینک  بلج  دوخ  يوس  هب  ار  مساق  نامز  تشذـگ  اب  دراد  ناکما  هک  دوش  روصت  رگا  .تشاد  دـهاوخن 
ناکما تسا  شتآ  نوناک  زا  رود  شا  هناخ  هک  یـسک  يارب  رکف  زرط  نیا  .میا  هدرک  تنایخ  دوخ  ياهتلم  عفانم  هب  تقیقح  رد  میا و 

یندوشخب هجو  چیه  هب  ام  يارب  یلو  دراد 
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مـسینومک ار  مساـق  هدوبن و  نیبدـب  هکنیا  ضرف  هب  دوـش و  یم  لاـمعا  قارع  رد  يوروـش  تسایـس  ًـالعف  هک  مینکن  شوـمارف  .تسین 
یلعف طیارش  رد  يوروش  تسایـس  فلاخم  یلمع  ماجنا  هب  رداق  يو  لاح  ره  هب  مینک  روصت  دازآ  ناهج  تسایـس  هب  رادافو  مینادن و 

.دهد رییغت  ار  دوجوم  عضو  رواشم  ود  یکی  کمک  اب  هنامرحم و  روط  هب  دشاب  رداق  مساق  هک  درک  لوبق  ناوت  یمن  تسین و 

هدنیآ يوس  هب  هنادازآ  ات  مینک  اهر  ار  قارع  میشاب و  یقاب  دوخ  ینیبشوخ  رد  میهاوخب  رگا  لاح 

: دهد خر  تسا  نکمم  تلاح  هس  تروص  نیا  رد  دوب ؟ دهاوخ  هچ  يا  هدنیآ  نینچ  يامنرود  دور  شیپ  دوخ 

.دوش یم  تسینومک  قارع  - 1

.دوش یم  زوریپ  برع  مسیلانویسان  - 2

.درب یم  نیب  زا  ار  رصان  نارادفرط  مه  اهتسینومک و  مه  میرکلادبع  - 3

زا دـیاش  تسا و  فیعـض  تیاهنیب  موس  قش  زورب  ناکما  تشاد  ناعذا  دـیاب  میجنـسب  ار  قش  هس  نیا  زا  کـی  ره  عوقو  لاـمتحا  رگا 
.میهد رارق  یفیعض  رایسب  لامتحا  رب  ار  دوخ  تسایس  يانبم  میناوت  یمن  ام  هک  تسا  یهیدب  .دنکن  زواجت  دصرد  کی 

.دش دهاوخ  تسیرصان  دوشن  تسینومک  قارع  رگا  ینعی  تفرگ  دهاوخ  دوخ  هب  تقیقح  تروص  رگید  تلاح  ود  زا  یکی  نیاربانب 

ود ره  لاـح  ره  هب  یلو  دوش  بوسحم  رترود  يرطخ  يرگید  رتکیدزن و  يرطخ  اـم  ياـهروشک  يارب  تلاـح  ود  نیا  زا  یکی  دـیاش 
.دنتسه كانرطخ 

رگا ًالثم  دوب و  دهاوخ  هنوگچ  قارع  هدنیآ  عضو  یتالامتحا  نینچ  عوقو  ربارب  رد  دید  دیاب  لاح 

یم رگید  یطاقن  رد  يرگید  ياهتیلاعف  هدامآ  ار  دوخ  ای  دور و  یم  نیب  زا  رصان  ایآ  دیآ  یم  شیپ  یعضو  هچ  دوش  تسینومک  قارع 
؟ دوش یم  يوروش  دصاقم  تفرشیپ  لماع  نانچمه  دنک و 

ریخا زور  دنچ  رد  .تسا  قیقد  ابیرقت  روشک  نآ  هرابرد  ام  تاعالطا  میتسه و  کیدزن  قارع  هب  ام 

درُک و يروـهمج  ربـهر  یفطـصمالم  نآ  رد  هک  دـسر  یم  شوـگ  هـب  قارع  رد  درُک  برع و  لاردـف  ياـهیروهمج  لیکـشت  هـمزمز 
هب ار  قارع  تسا  لـیام  هک  تسا  يوروش  يوزرآ  اـب  قفاوم  ًـالماک  رما  نیا  .دوـب  دـهاوخ  برع  يروـهمج  ربـهر  مساـق  میرکلادـبع 

.دروآ دوجوب  يرتگرزب  يوروش  ریهامج  داحتا  ادعب  ات  دنک  میسقت  کچوک  ياهیروهمج 

یهاگیاپ اهدرُک  رگا  .درک  هجوت  دوش  یم  هیکرت  ناریا و  بیصن  هک  یتارطاخم  هب  دیاب  تروص  نیا  رد 
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گرزب لود  هک  میتسین  نئمطم  ام  دنروآ و  یم  دوجوب  ار  يراوشد  هلئسم  دننک  ادیپ  هنایمرواخ  رد 

زا رظن  فرص  ددنویپب  عوقو  هب  یضرف  نینچ  رگا  .درک  دنهاوخن  ینابیتشپ  یتلود  نینچ  زا  یبرغ 

رصم هب  تبسن  يوروش  شور  درک  لاوئس  دوخ  زا  دیاب  دوش  یم  هیکرت  ناریا و  بیصن  هک  یتارطاخم 

.دوب دهاوخ  هچ  سکعلاب  و 

ًالامتحا درک و  دهاوخ  ششوک  ون  زا  يوروش  دنهد  رارق  هدش  ماجنا  لمع  ربارب  رد  ار  رـصم  دنـسرب و  دوخ  بولطم  هب  اهـسور  یتقو 
ریاس رد  یبیرفماوع  يرگلالخا و  يارب  ار  رصم  دش  دهاوخ  قفوم 

.دیامن کیرحت  لیئارسا  تلود  ساسا  ندز  مهرب  برع و  ياهروشک 

یم قباس  تدش  نامه  هب  رطخ  قارع  رد  مسیرـصان  ای  مسینومک و  دوجو  اب  .تسا  كانتـشحو  رایـسب  هدنیآ  يامنرود  تروص  نیدب 
.میزاس ینتبم  ییوزرآ  نینچ  رب  ار  دوخ  تسایس  دیابن  تشاد و  ناوت  یمن  مساق  ندوب  لقتسم  هب  يدیما  هک  صوصخب  دشاب 

قارع یلعف  عضو  لح  هار 

هار يوجتـسج  رد  هدش  یتمیق  ره  هب  دیاب  نیاربانب  تسا و  یکانرطخ  راک  ندوب  عیاقو  لوحت  دهاش  ندراذگ و  تسد  يور  هب  تسد 
هن مسینومک و  هن  هک  دشاب  نانچ  دیاب  لح  هار  نیا  .میشاب  یلح 

رود قارع  زا  ار  رطخ  ود  ره  یحیحص  تسایس  لامعا  اب  میناوتب  ام  رگا  .مینک  لوبق  ار  مسیرصان 

رگا هک  درک  شومارف  دیابن  صوصخب  .میا  هتشادرب  هنایمرواخ  شمارآ  ظفح  يارب  يدیفم  مدق  میزاس 

رـصان هب  یکیدزن  هب  لیام  اهییاکیرمآ  زورما  رگا  .دـش  دـهاوخ  رتمک  رـصان  هب  برغ  کمک  ناـکما  دورب  نیب  زا  قارع  رد  مسینومک 
مسینومکدـض و تـضهن  کـی  داـجیا  يارب  یلماوـع  هـچ  دـید  دـیاب  لاـح  .تـسا  قارع  رد  مسینوـمک  شیادــیپ  نآ  تـلع  دنتــسه 

یجراخ دوجو  رگید  ادرف  ایناث  دنتـسین  یفاـک  ًـالوا  یلو  دـنوش  یم  تفاـی  قارع  لـخاد  رد  یلماوع  نینچ  دراد  دوجو  مسیرـصاندض 
لماوع نیا  .دنشاب  یم  قارع  لخاد  رد  تلاخد  هب  رداق  هک  دنتسه  یلماوع  جراخ  رد  اما  .تشاد و  دنهاوخن 

كرت تیلقا  ناـیم  رد  اـهکرت  ذوـفن  قارع  نایعیـش  ناـیم  رد  ناریا  ذوـفن  قارع -  یبوـنج  لـیابق  رامـش ، هفیاـط  اـهدرُک - زا : دـنترابع 
.قارع رد  نیسح  کلم  ژیتسرپ  ذوفن و  نینچمه  لصوم و  كوکرک و 

ماجنا یتبثم  لمع  میهاوخب  رگا  دنتسین و  یلعف  عضو  رییغت  هب  رداق  ییاهنت  هب  لماوع  نیا  زا  کیچیه 

: مینک تیاعر  ار  ریز  هتکن  ود  دیاب  دیاب  میهد 

.دنوش مأوت  رگیدکی  اب  دیاب  یجراخ  یلخاد و  تایلمع  ًالوا 
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هعلاطم دروم  رصان  راتفرط  هن  دنشاب و  مسینومک  هن  دیاب  هک  قارع  نارادمامز  تموکح و  هدنیآ  ایناث 
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.تسا نیسح  کلم  دنک  يزاب  ار  یلاعف  لر  نایم  نیا  رد  دناوت  یم  هک  یسک  ام  رظن  هب  دریگ  رارق 

نیا .دومن  هیهت  یصاخ  ياه  هتیمک  هلیـسو  هب  ار  رما  تایئزج  ناوت  یم  دشاب  امـش  یلک  قفاوت  دروم  روکذم  تایرظن  هک  یتروص  رد 
تروص نیا  ریغ  رد  دسر و  یم  ام  رظن  هب  هک  تسا  یلح  هار  اهنت 

نـشور نیـسح  کلم  اب  ار  بلاـطم  یـضعب  ادـعب  ناوت  یم  مینک  تقفاوم  دروم  نیا  رد  اـم  رگا  .دوب  يا  هزجعم  راـظتنا  هب  دـیاب  طـقف 
زیمآ جنـشت  عضو  نتـشاد  هگن  يارب  اهیوروش  هحلـسا  ات  دـشاب  لیئارـسا  اـب  حلـص  تسا  نکمم  يو  هب  کـمک  طرـش  ًـالثم  .تخاـس 

دیاش نینچمه  .دوش  جراخ  اهنآ  تسد  زا  هنایمرواخ 

.درک لح  وا  اب  زین  ار  يرگید  لئاسم  ناوتب 

ترفاـسم اـب  فداـصم  هک  هدـنیآ  زور  جـنپ  لـهچ و  ضرع  رد  درک  باـجیا  يروـف  يرما  هـک  یتروـص  رد  دـش  داهنـشیپ  ناـیاپ  رد 
روشک تینما  تاعالطا و  نامزاس  سیئر  روکذـم  تدـم  زا  سپ  دوش و  هداد  بیترت  نارهت  رد  یتاقالم  تسا  ینویاـمه  ترـضحیلعا 
لیاسو اب  ابترم  نامزاس  ود  ره  دش  هیصوت  لاح  ره  هب  .تسا  جراخ  هب  ترفاسم  هب  رـضاح  تارکاذم  نیا  زا  یعطق  هجیتن  نتفرگ  يارب 

(1) .دنریگ سامت  دروم  نیا  رد  رگیدکی  اب  دوجوم  یتارباخم 

نینچ قارع  هرابرد  ار  دوخ  ياه  هاگدید  لاس 1339ش ، رد  كاواس  تاماقم  اب  ییوگو  تفگ  یط  داسوم ، تقو  سیئر  لراه  رـسیا 
: دنک یم  نایب 

هنایمرواخ یسایس  عضو  هرابرد  لراه  ياقآ  هیرظن 

؟ درک ذاختا  قارع  هب  تبسن  دیاب  ار  یتسایس  هچ  لوا : لاوئس 

تیعقوم ظفح  رـصان و  اب  هلباقم  روظنم  هب  مساـق  میرکلادـبع  هک  تسا  نیا  قارع  رد  اهتـسینومک  یلعف  تیقفوم  یلـصا  تلع  باوج :
دیامن یم  قارع  لخاد  رد  رصانلادبع  هک  یبیرخت  تیلاعف  ای  کیرحت و  عون  ره  هجیتنلاب  .دوش  یکتم  اهتسینومک  هب  تسا  راچان  دوخ 

.دنیامن یم  هدافتسا  تانایرج  نیا  زا  هک  تسا  اهتسینومک  ذوفن  هعسوت  هب  یکمک 

فقوتم قارع  رد  ار  رصان  یبیرخت  تایلمع  میناوت  یمن  نوچ  هک  تسا  نیا  مینک  ذاختا  میناوت  یم  هک  يا  هنالقاع  شور  اهنت  نیاربانب 
وا هب  يا  هناهب  دشاب  تسینومک  مساق  هک  یتروص  رد  بیترت  نیدـب  .مییامنب  مساق  هب  رهاظ  رد  ار  يونعم  کمک  رثکادـح  دـیاب  مینک 
هک یتروص  رد  اما  .دیامن و  یبوکرـس  ار  تسینومکدض  رـصانع  دهد و  هعـسوت  شیپ  زا  شیب  ار  اهتـسینومک  ذوفن  ات  دوش  یمن  هداد 

.تسا ام  یعطق  هفیظو  يونعم  کمک  نیا  دشابن  تسینومک  مساق 

443 ص :
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مامت رد  رـضاح  لاح  رد  هک  یقارع  تسینومکدـض  رـصانع  تسین  حالـص  اـیآ  مساـق  هب  يونعم  کـمک  زا  رظن  فرـص  مود : لاوئس 
؟ دومن تیوقت  قیوشت و  دنراد  دوجو  دایز  دادعت  هب  تاقبط 

هتخادـنا و هرطاخم  هب  ار  اـهنآ  تسا  نکمم  قارع  یتسینومکدـض  رـصانع  کـیرحت  نتخاـس و  لکـشتم  روظنم  هب  یلمع  ره  باوج :
يرتشیب تصرف  تروص  نیا  رد  هوالع  هب  .دوش  اهنآ  یبوکرس  ببس 

یقارع تسینومکدض  رـصانع  حیحـص  شور  اهنت  یلعف  طیارـش  رد  .دنهد  هعـسوت  ار  دوخ  ذوفن  ات  دـش  دـهاوخ  اهتـسینومک  بیـصن 
تامادقا دناوتب  يرتدعاسم  عضو  رد  تسا  نکمم  دوخ  تیدوجوم  يرادـهگن  اب  رـصانع  نیا  تسا  شیوخ  ياقب  ظفح  رد  شـشوک 

اهنت هن  نیاربانب  .دنیامن  يدیفم 

هب رهاظت  دیاب  تاجتسد  نیا  شور  یکیتکات  ظاحل  زا  هکلب  دومن  يراددوخ  اهنآ  کیرحت  زا  دیاب 

هتفرگ شیپ  رد  رکذـلا  قوف  شور  فالخ  رب  هک  يرگید  تسایـس  عون  ره  .دـشاب  مساق  میرکلادـبع  تلود  زا  ینابیتشپ  يراـکمه و 
(1) .تشاد دهاوخ  ربرد  يا  هدمع  تارطخ  دوش 

444 ص :

هب يدـنب  هقبط  خروم 9/2/1339 ، هنایمرواخ ، یـسایس  عضو  هرابرد  لیئارـسا  یتاعالطا  سیورـس  سیئر  هیرظن  كاواـس ، دنـس  - . 1
.يّرس یلک 
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قارع رد  نیسح  کلم  تنطلس  حرط 

هقطنم رد  مسینویهـص  ینوماریپ  يژتارتسا  ياتـسار  رد  ار  یحرط  كاواـس  تقفاوم  بلج  اـب  یتسینویهـص  میژر  یتاـعالطا  سیورس 
نآ ساسارب  هک  دوب  هدید  كرادت  هیهت و  هنایمرواخ 

یم نیمضت  ًالماک  لیئارـسا  نما  ياهزرم  قیرط  نیا  زا  تفرگ و  یم  رارق  ندرا  هاشداپ  نیـسح  کلم  تیمکاح  تحت  قارع  نیمزرس 
تسینومک و اب  هلباقم  هزرابم و  هناهب  هب  هک  حرط  نیا  .دش 

دوب هیکرت  ناتسلگنا و  اکیرمآ ، تقفاوم  بلج  دنمزاین  دوب  هدش  هیهت  قارع ، صوصخ  هب  یمالسا ، یبرع و  ياهروشک  رد  مسیرـصان 
نآ هب  یبایتسد  رد  یعس  يدج  روط  هب  اه  یلیئارسا  هک 

میرکلادـبع تیقفوم  مسیرـصان و  يزوریپ  مسینوـمک ، يزوریپ  هنیزگ  هس  زا  یکی  ناـمز  نآ  رد  یتسینویهـص  میژر  .دنتـشاد  فدـه 
ناهنپ تاـیلمع  ناـمه  هک  ار  مراـهچ  هنیزگ  كاواـس ، تقو  سیئر  اـب  ینزیار  زا  سپ  اـما  .دـید  یم  دوخ  يورارف  قارع  رد  ار  مساـق 

راک روتـسد  رد  قایتشا  لامک  اب  دـیزگرب و  دوب ، ندرا  هاـشداپ  نیـسح  کـلم  هب  قارع  تقو  میژر  ناـفلاخم  تضهن  يربهر  ضیوفت 
.داد رارق  دوخ 

: تسا نینچ  هراب  نیا  رد  كاواس )  ) نامزاس تقو  سیئر  هب  خساپ  رد  لیئارسا  یتاعالطا  سیورس  تقو  سیئر  لراه  رسیا  نانخس 

روشک تینما  تاعالطا و  نامزاس  سیئر  باوج  رد  لراه  ياقآ  تاراهظا 

هزادنا کی  هب  مسیرصان  مسینومک و  هک  مراد  لوبق  مقفاوم و  امش  تایرظن  مامت  اب  یلک  روط  هب  نم 

مسیرصان زا  ار  مسینومک  رطخ  ام  هک  تشادن  ار  نیا  موهفم  نم  حبص  زورما  تاراهظا  .دنکانرطخ 

قارع يارب  يرکف  دـیابن  هک  دوبن  نیا  مدـصق  داد  تاجن  ار  قارع  ناوت  یمن  رـصان  هب  ندرک  کـمک  اـب  هک  متفگ  رگا  میناد و  رتمک 
.درک ادرف  تسینومک 
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هار رد  اوق  مامت  اب  ام  دیـشاب  نئمطم  دبای  تاجن  مسیرـصان  مسینومک و  زا  دـحاو  ِنآ  رد  قارع  ات  دوش  ادـیپ  یلح  هار  هک  یتروص  رد 
.درک میهاوخ  ششوک  فده  نیا  يزوریپ 

قارع هرابرد  امـش  رظن  اـب  نینچمه  .مرادـن  نآ  رارکت  هب  يزاـین  تسا و  نم  لـماک  تقفاوم  دروم  دـیتفگ  رـصم  هراـبرد  هک  یبلاـطم 
نآ تسینومک  بزح  تیوقت  زا  هک  تسا  دوجوم  يددـعتم  نئارق  .دور  یم  تماـخو  هب  ور  قارع  عـضو  هک  تسین  یکـش  مقفاوـم و 

ار قارع  ناوت  یم  رـصان  زا  ینابیتشپ  تیوقت و  اب  دننک  یم  روصت  برغ  رد  هک  یناسک  اب  هجو  چیه  هب  نم  .دـنک  یم  تیاکح  روشک 
ذوفن طـسب  عیرـست  روـشک و  نآ  رد  رـصان  یبـیرخت  تاـیلمع  هعـسوت  قارع  هب  برغ  کـمک  هجیتـن  اـهنت  .متـسین  قـفاوم  داد  تاـجن 

.دوب دهاوخ  اهتسینومک 

هب کمک  رضاح  لاح  رد  رـصان  لمع  درک و  کمک  دیابن  قارع  ياهتـسینومک  هب  هک  تسا  نیا  مزاس  نشور  ملیام  هک  ار  یعوضوم 
.داد دهاوخن  يرگید  هجیتن  اهتسینومک  يزوریپ  هب  کمک  زج  یتایلمع  نینچ  همادا  تسا و  اهنآ 

يزوریپ دندوب  ترابع  هک  مدوب  هدرک  ینیب  شیپ  ار  لح  هار  هس  طقف  هنایمرواخ  عضو  حیرشت  رد  نم 

نایم رد  ار  یمراهچ  ناکما  دوخ  داهنشیپ  اب  امـش  رـصع  زورما  .يو  لالقتـسا  مساق و  يزوریپ  ای  مسیرـصان و  يزوریپ  ای  مسینومک و 
قـش نم  مه  زاب  تشادـن  دوجو  مراهچ  هار  نیا  رگا  تسه  هک  يزیچ  .مقفاوم  ًالماک  نآ  اـب  مدوب و  هتفرگن  رظن  رد  نم  هک  دـیتشاذگ 

.مهد یم  حیجرت  ار  موس 

: زا دنترابع  لح  هار  نیا  تارطخ  .منک  حیرشت  ار  نآ  دیاوف  تارطخ و  ملیام  امش  يداهنشیپ  لح  هار  دروم  رد  اما  و 

علطم مساق  یتقو  دنیامن  ادـیپ  عالطا  عوضوم  نیا  زا  مساق  رـصان و  تسا  نکمم  قارع  تسینومکدـض  رـصانع  لکـشت  ضحم  هب  - 1
دنیامن یم  کمک  داهنشیپ  يو  هب  اهیوروش  دوخ  هکنیا  ای  .درک و  دهاوخ  ار  يرتشیب  کمک  تساوخرد  يوروش  زا  کش  نودب  دش 

قارع رد  يوروش  رطخ  لاح  ره  هب  و 

.تفای دهاوخ  شیازفا 

نیا رد  دیاش  دزاس و  هدنکارپ  دنک  یم  یعـس  هدومن و  دیدهت  ار  اهنآ  دوش  هاگآ  دوخ  نیفلاخم  لکـشت  زا  مساق  هکنیا  ضحم  هب  - 2
.دوش قفوم  هار 

داتـسرف یکمک  يورین  يوروش  رگا  تروص  نیا  رد  .دـبلط  کمک  يوروش  زا  تسا  نکمم  دـنک  يرطخ  ساسحا  مساق  هچنانچ  - 3
زا اکیرمآ  رگا  .دومن  دهاوخ  ذاختا  ار  یشور  هچ  اکیرمآ  دید  دیاب 

.تسا تسکش  هب  نورقم  حرط  نیا  مامت  دنک  يراددوخ  ورین  مازعا 

446 ص :

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 687 

http://www.ghaemiyeh.com


نوگژاو ار  رـصان  دوب  کیدزن  دش و  وربور  تیقفوم  اب  یناسآ  هب  زئوس  تایلمع  .میروآ  رطاخ  هب  ار  زئوس  گنج  بلطم  هیجوت  يارب 
تفلاخم هب  لیدـبت  زئوس  تایلمع  عورـش  زا  سپ  هک  دوب  اکیرمآ  تقفاوم  یلبق  بلج  مدـع  دـش  تیقفوم  عنام  هک  یلماع  یلو  .دزاس 

تشاد تیقفوم  دیما  ناوت  یمن  میشابن  نئمطم  اکیرمآ  زا  رگا  امش  يداهنـشیپ  حرط  دروم  رد  زین  بیترت  نیمه  هب   (1) .دیدرگ یعطاق 
نینچ ذاختا  هب  رضاح  اکیرمآ  دیاش  دنک  داجیا  ار  یللملا  نیب  گنج  زورب  رطخ  اکیرمآ  تلاخد  رگا  و 

.دشابن یمیمصت 

یگزات نم  يارب  رکف  نیا  تشاد  ناعذا  دیاب  قارع  یلعف  میژر  فلاخم  تضهن  يربهر  روظنم  هب  نیـسح  کلم  زا  هدافتـسا  دروم  رد 
یصخش رظن  حیـضوت  هب  اتلاجع  متـسین  هاگآ  هراب  نیا  رد  دوخ  تلود  تایرظن  زا  نوچ  یلو  .دسر  یم  مهم  رایـسب  نم  رظن  هب  دراد و 

.دیناسر مهاوخ  امش  عالطا  هب  ار  متلود  رظن  ادعب  منک و  یم  افتکا 

طقف نم  تلود  منئمطم  مراد  لیئارـسا  ندرا و  نیب  طباور  زا  هک  يا  هقباس  اب  یلو  تسا  یبوخ  رایـسب  رکف  نیـسح  کـلم  زا  هدافتـسا 
نایم هب  زین  یقوقح  مهم  هلئسم  کی  نمض  رد  .دوب  دهاوخ  نیسح  کلم  زا  ینابیتشپ  هب  رـضاح  یلبق  قفاوت  اب  صاخ و  طیارـش  تحت 

فالخرب قارع  هک  یلاح  رد  ددرگ  رقتسم  لیئارسا  زرم  رد  دناوت  یم  روشک  نیا  شترا  دوش  قارع  هاشداپ  يو  رگا  اریز  دیآ  یم 

ام هب  دیاب  نیسح  کلم  دروم  نیا  رد  نیاربانب  .تسا  هدرکن  ءاضما  ار  گنج  هکراتم  دادرارق  لیئارـسا  اب  برع  رگید  ياهروشک  مامت 
نیب كرتشم  زرم  مینک و  کمک  وا  هب  میرـضاح  متفگ  زین  ًالبق  هک  روطنامه  ام  دشاب  لیام  نیـسح  کلم  هچنانچ  .دهدب  ییاهنانیمطا 
دوخ هک  تسین  یکش  .دزاس  لقتنم  روشک  رگید  طاقن  هب  رت  يرورض  دصاقم  يارب  ار  دوخ  شترا  وا  ات  مییامن  نیمـضت  ار  روشک  ود 

رما نیا 

.تسا یگرزب  کمک  نیسح  کلم  يارب 

هئارا وا  هب  ار  دوخ  هقالع  دروم  طیارش  دوخ  مهس  هب  زین  امش  هک  تسین  نیا  رکذت  هب  یجایتحا  هتبلا 

هکنیا هصالخ  منک .) وگتفگ  نآ  هرابرد  اقیقد  مناوت  یمن  نم  هک  رگید  لئاسم  سراف و  جـیلخ  هب  طوبرم  طیارـش  ًالثم   ) .داد دـیهاوخ 
: تسا ریز  طرش  جنپ  هب  طونم  امش  حرط  يارجا  نم  رظن  هب 

رد .دوش  مهارف  اهنآ  داحتا  لئاسو  هتفرگ و  رارق  هعلاطم  دروم  قارع  یتسینومکدض  لماوع  مامت  - 1

.داد ناشن  ار  شیوخ  راتفگ  تحص  لمع  رد  دیاب  هکلب  درک  افتکا  ناوت  یمن  فرح  هب  اهنت  هراب  نیا 

447 ص :

يارب یتسینویهـص  میژر  اب  يژتارتسا  لوصا و  رد  اـه  ییاـکیرمآ  اریز  تشاد ؛ یکیتکاـت  هبنج  هطبار  نیا  رد  اـکیرمآ  تفلاـخم  - . 1
.دنتشادن یتفلاخم  لاس 1956  رد  رصم  هب  مجاهت 
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لماوـع یبوکرــس  ببــس  دروـم  نـیا  رد  یــشزغل  نیرتـکچوک  .دـشاب  يرــس  یناـهنپ و  ًـالماک  دـیاب  دوـش  یم  هـک  یمادـقا  ره  - 2
ات دشابن و  علطم  رما  تقیقح  زا  هدننک  تکرـش  لماوع  رتشیب  دیاب  راک  زاغآ  رد  فاوش .) شروش  دننام   ) دـش دـهاوخ  مسینومکدـض 

دوشن هداد  یقیقد  حیضوت  اهنآ  هب  تاظحل  نیرخآ 

.دوب دهاوخ  رطخ  رد  تسینومکدض  لماوع  تایح  تروص  نیا  ریغ  رد  اریز 

نیا ریغ  رد  .دیامن  یثنخ  ار  يوروش  یلامتحا  لمع  ره  هک  دـهد  هدـعو  هدرک و  مالعا  حرط  نیا  اب  ار  دوخ  تقفاوم  اکیرمآ  دـیاب  - 3
.دوب دهاوخ  كانرطخ  یمادقا  نینچ  تروص 

وا زا  ینابیتشپ  یلو  .تسا  اجب  ًالماک  روظنم  نیدب  نیـسح  کلم  باختنا  دـشاب و  برع  رفن  کی  ياول  تحت  دـیاب  یمادـقا  نینچ  - 4
.داد دهاوخ  لیئارسا  هیکرت و  ناریا و  اب  نآ  طباور  قارع و  هدنیآ  میژر  هرابرد  يو  هک  تسییاه  هدعو  هب  طونم 

رییغت هب  روشک  ود  نیا  اریز  دریگ  ماجنا  اهیسیلگنا  اهکرت و  تقفاوم  اب  دیاب  حرط  نیا  يارجا  - 5

ماجنا یتبثم  لمع  میناوت  یمن  اهنآ  هنامیمص  ینابیتشپ  نودب  دنتسه و  دنمقالع  قارع  دوجوم  عضو 

.میهد

(1) .دوب دهاوخ  نم  تلود  تقفاوم  دروم  مزال و  امش  يداهنشیپ  حرط  يارجا  يارب  قوف  رد  روکذم  طرش  جنپ 

سیئر هب  قارع  يزکرم  تلود  اـب  ناریا  ياـهوگو  تفگ  اـه و  ساـمت  هب  طوـبرم  تاـعالطا  راـبخا و  هـیارا  نمـض  كاواـس ، سیئر 
مسینومک و جوم  ربارب  رد  ار  دوخ  دناوتن  مساق  هکنیا  زا  وا  .دنک  یم  دیدرت  زاربامـساق  میرکلادبع  تموکح  هدنیآ  هب  تبـسن  داسوم ،

دراو رب  ینبم  كاواـس  زیمآ  هئطوت  حرط  اـب  داـسوم  قفاوم  عضوم  اـب  هدرک و  ینارگن  راـهظا  دراد ، هگن  لقتـسم  هقطنم  رد  مسیرـصان 
بلج هیکرت و  ندرک  لاعف  رب  دـیکأت  اب  كاواس  سیئر  .دـنک  یم  تیاضر  زاربا  قارع ، يارجام  هب  ندرا  هاشداپ  نیـسح  کلم  ندرک 

.دنک یم  رارصا  زیمآ  هئطوت  تایلمع  نیا  رارسا  ظفح  رد  هراب ، نیا  رد  سیلگنا  اکیرمآ و  تقفاوم 

]:[ تارکاذم هلابند  لراه و  ياقآ  هب  روشک  تینما  تاعالطا و  نامزاس  سیئر  خساپ 

رگا یتح  تسا  مک  رایسب  دنامب  لقتـسم  مسیرـصان  مسینومک و  ربارب  رد  دناوتب  مساق  هکنیا  ناکما  مدرک  هراشا  زین  ًالبق  هک  روطنامه 
يارجا هزاجا  وا  هب  اهتسینومک  دشاب  هتشاد  زین  ار  يرکف  نینچ  يو 

يو تیقفوم  عنام  تسا  نکمم  وا  ندرب  نیب  زا  اب  موزل  تروص  رد  داد و  دنهاوخن  ار  هشقن  نیا 

هنسح طباور  ظفح  یتسود و  هرابرد  تبحص  هشیمه  میتشاد  مساق  اب  ام  هک  ییاهسامت  رد  .دنوش 
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هتـشاد تین  نسح  رگا  .لاـفغا  دـصق  اـی  دراد و  تین  نسح  اـی  يو  نیارباـنب  درکن و  زواـجت  فرح  هلحرم  زا  زگره  رما  نیا  یلو  دوب 
يو هک  دهد  یم  ناشن  مساق  تیـصخش  یـسررب  .دنک  هرادا  ار  روشک  دناوت  یمن  درادن و  ار  نآ  يارجا  تردق  تروص  ره  رد  دشاب 

هب يدیما  نم  زین  لیلد  نیمه  هب  .تسین  دهد  تاجن  مسیرـصان  مسینومک و  لاگنچ  زا  ار  قارع  هنارهام  ياهرونام  اب  دناوتب  هک  يدرم 
.مرادن مساق  ندش  لقتسم 

.مقفاوم ًالماک  دیتفگ  اهیسیلگنا  اهکرت و  اهیئاکیرمآ و  تقفاوم  بلج  هب  عجار  امش  هک  یبلاطم  هرابرد 

اب عقوم  هچ  نیسح و  کلم  اب  ای  تسا  نامدوخ  روشک  ود  نیب  قفاوت  روظنم  درک  لاؤس  لراه 

لوصا اب  ار  اهییاکیرمآ  ادعب  مینک و  یم  تقفاوم  نامدوخ  نیب  ًالبق  دش  هداد  باوج  هک  .میراذـگ  یم  نایم  رد  ار  عضوم  اهیئاکیرمآ 
عوضوم هتبلا  دش  لئاق  ناوت  یمن  یمدقت  قح  .میزاس  یم  انشآ  نآ 

نیا مهم  هتکن  .تفرگ  ار  اهنآ  تقفاوم  ناوت  یم  رتدوز  دـننک  کـمک  مه  اـهکرت  رگا  تسا  یهیدـب  .دراد  یتاـیح  هبنج  اـهییاکیرمآ 
رظن رد  ار  تعرس  افتخا و  لماع  دیاب  حرط  نیا  يارجا  يارب  هک  تسا 

.دوش يریگولج  قارع  روشک  رد  یلخاد  گنج  زا ]  ] رد هک  يروط  هب  تفرگ 

تقفاوم تسا  یقطنم  حیحـص و  امومع  هک  لراه  ياقآ  هناگجنپ  طیارـش  اب  تشاد  راـهظا  روشک  تینما  تاـعالطا و  ناـمزاس  سیئر 
لیئارـسا تلود  اب  قارع  هدنیآ  میژر  حلـص  هرابرد  یفاک  نیمـضت  نیـسح  کلم  هب  کمک  زا  لبق  هک  درک  دـیکأت  نمـض  رد  دراد و 

.دوب دهاوخ  يراکمه  یلصا  طرش 

یلعف و میژر  فلاـخم  هـک  یقارع  ياهتیـصخش  هراـبرد  یقیقد  یـسررب  دـیاب  حرط  يارجا  زاـغآ  يارب  هـک  دـندرک  تقفاوـم  نـیفرط 
.دنناسرب رگیدکی  عالطا  هب  ًالباقتم  دنسانش  یم  سیورس  ود  هک  ار  یناسک  دوشب و  یقیقد  هعلاطم  دنتسه  تسینومکدض 

مساق میرکلادبع  هب  تبسن  شمرن  تسایس  اب  قفاوم  ًالبق  هک  ار  اهکرت  دیاب  هک  تشاد  راهظا  روشک  تینما  تاعالطا و  نامزاس  سیئر 
.درک دهاوخ  مادقا  ناریا  هراب  نیا  رد  میزاس و  قفاوم  دوخ  ریخا  حرط  اب  دنا  هدوب 

تقفاوم بلج  تروـص  ره  رد  .تسا  رتدـنمقالع  قارع  عـضو  هب  تبـسن  يرگید  روـشک  ره  زا  ددـعتم ، لـئالد  هب  ناریا  لاـح  ره  رد 
ًالوا هک  درک  دـنهاوخ  تقفاوـم  حرط  نیا  اـب  یتروـص  رد  اـهییاکیرمآ  اـما  .دوـب و  دـهاوخ  اـهییاکیرمآ  رظن  بلج  هیلوا  مدـق  اـهکرت 

نودب اهییاکیرمآ  هک  دنتـشاد  راهظا  لراه  ياقآ  دشاب  نشور  هدنیآ  تموکح  هرابرد  ام  رظن  ایناث  دوش و  تباث  ناشیا  هب  نآ  تیقفوم 
روظنم هب  دیعس  يرون  هشقن  اب  لیئارسا  نوچ  هک  دندش  روآدای  درک و  دنهاوخن  یمادقا  هنایمرواخ  رد  لیئارسا  رظن 
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.دندرک تفلاخم  راهظا  زین  اهییاکیرمآ  دوب  فلاخم  قارع  هب  ندرا  قاحلا 

لیکشت نارهت  رد  يداهنشیپ  حرط  یسررب  هب  طوبرم  ياه  هتیمک  هک  دندرک  تقفاوم  نیفرط  نایاپ  رد 

زا جراخ  تیلاعف  یلک  روط  هب  و  یمـسر ) روط  هب  نانآ  دوخ  زا  ربخ  عالطا و  بسک   ) هتـشاد یتینما  هاگتـسد  اب  موادـم  سامت  .دـنوش 
مازعا نییعت و  دنمراک  رفن  کی  دنیامرف  ررقم  هدومن  دایز  ار  رتفد 

.ددرگ

، دشاب یم  دییأت  دروم  هک  هدومن  شرازگ  ار  رما  نیا  بیاعم  یگدنیامن  اریخا  هدوب و  یـصخش  لزنم  رد  نونکات  یگدنیامن  راک  لحم 
یگدنیامن رتفد  هک  دوش  هرکاذم  هجراخ  روما  ترازو  اب  دیدرگ  ررقم 

هب و  دراد ) هقباس  زین  نامع  توریب و  دـننام  اه  یگدـنیامن  زا  یـضعب  رد   ) دـشاب زکرمتم  اج  کی  رد  هجراخ  ترازو  هدـنیامن  رتفد  اب 
نیا .دوش  هداد  كاواس  فرط  زا  یگدنیامن  قاتا  کی  هراجا  تبسن ،

زا سپ  هک  دوش  شرازگ  هدیدرگ و  یسررب  لحم  رد  هک  دش  رارق  دیدرگ و  عقاو  یکسردنفریم  ياقآ  بانج  تقفاوم  دروم  عوضوم 
.دیسر دهاوخ  ضرع  هب  لحم  رد  یسررب  تمیزع و 

(1) تسا یلاع  رما  هب  لوکوم 

داسوم تراظن  تحت  مادص  یبای  تردق 

، درک یم  باجیا  رگید ، يوس  زا  داسوم  كاواس و  يراـکمه  ناـمیپ  وس و  کـی  زا  لیئارـسا ، ینوماریپ  يژتارتسا  رد  قارع  هاـگیاج 
قلعتم زکارم  ریاود و  هیلک  رد  ذوفن  قیرط  زا  یناریا  فرط 

نارومأم رایتخا  رد  يروآ و  عمج  ار  لیئارـسا  زاین  دروم  یتاعالطا  رابخا و  هنوگره  روشک ، نآ  جراخ  اـی  لـخاد و  رد  هچ  قارع ، هب 
هک تسا  یتاـعالطا  هنومن  لیئارـسا ، هب  ناتـسلگنا  تلود  فرط  زا  ییاـیردریز  نیمود  يراذـگاو  هب  طوبرم  ربـخ  .دـهد  رارق  داـسوم 
اه یلیئارـسا  رایتخا  رد  سپـس  هدروآ و  تسد  هب  روشک ، نآ  رد  قارع  ترافـس  رد  ذوفن  قیرط  زا  ناتـسکاپ  رد  كاواـس  یگدـنیامن 

رارق

: تسا هداد 

دروم رد  یچارک  رد  قارع  یماظن  هتـسباو  هب  قارع  یماـظن  تاـعالطا  ریدـم  رذآ 46  خروم 16  هماـن  سکع  هعطق  کـی  تسویپ  هب 
کی لیئارسا و  هب  ناتسلگنا  تلود  فرط  زا  ییایردریز  نیمود  يراذگاو 

تهج تسا  هدیدرگ  هیهت  ناتسکاپ  رد  كاواس  یگدنیامن  نارومأم  زا  یکی  هلیسو  هک  نآ  همجرت  گرب 
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.ددرگ یم  میدقت  راضحتسا 

450 ص :
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: درذگ یم  كرابم  ظاحل  زا  لیذ  حرش  هب  نآ  بلاطم  مها 

ار ییایردریز  نیمود  ناتسلگنا  هک  تسا  هتـشون  دوخ  رذآ 1967  هرامش 20  رد  بعشلا  بزح  يوگنخـس  تالب  سکلوفلا  همانزور 
غلاب ییایردریز  نیا  تیفرظ  هک  تسا  هداد  لیئارسا  تلود  لیوحت 

هداد رصم  هب  يوروش  هک  دراد  ار  ییایردریز  نامه  تیفرظ  هزادنا  رظن  زا  دشاب و  یم  نت  رب 1500 

(1) .تسا

وـس و کـی  زا  یمالـسا  یبرع و  ياـهروشک  یخرب  ناـیم  رد  یلیئارـسادض  ياـه  تیـساسح  رگناـشن  یبوـخ  هب  دنـس  لـصا  هـمجرت 
: تسا رگید  يوس  زا  لیئارسا ، لابق  رد  يولهپ  تنطلس  يرودزم  یگدرپسرس و 

قارع يروهمج 

شترا داتس  تسایر 

داتس لک  هرادا 

ش 1/23/9/11826 هرامش - 

ربماسد 1967 / 7 خیرات - 

( یچارک  ) یماظن هتسباو  هب - 

لیئارسا يارب  یسیلگنا  ییایردریز  نیمود  عوضوم - 

رد دراد  تسد  رد  ار  تموکح  روبزم  بزح  نونکا  هک  بعشلا  بزح  يوگنخس  تالب  سکلوفلا  همانزور  هک  میدرک  لصاح  عالطا 
اهنآ زا  کی  ره  تیفرظ  هداد و  لیئارـسا  لیوحت  ار  ییایردریز  نیمود  ناتـسلگنا  هک  هتـشون  نینچ  دوخ  خروم 11/11/1967  هرامش 
یم همانزور  .هدومن  لیوحت  رصم  هب  يوروش  داحتا  هک  دراد  ار  ییایردریز  نامه  تیفرظ  هزادنا  رظن  زا  دشاب و  یم  نت  رب 1500  غلاب 

.دش هداد  لیوحت  لیئارسا  هب  نئوژ 1967  گنج  زا  دعب  ییایردریز  نیلوا  هک  دیوگ 

اهنآ ثحب  دروم  تاصخـشم  اـه و  ییاـیردریز  نیا  دوش  مولعم  اـت  هدومن  قیقحت  ربـخ  نیا  تحـص  هراـبرد  ارـصم  تسا  دنمـشهاوخ 
.دیراد مالعا  ام  هب  ار  هجیتن  تسیچ و 

ءاضما

داتس گنهرس 
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یجاردلا يدومح  قیفش 

451 ص :

.يّرس یلک  هب  يدنب  هقبط  ، 2[ اناوخان / ] هرامش 19103 خروم 22/11/1346 ، كاواس ، دنس  - . 1

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 695 

http://www.ghaemiyeh.com


یماظن تاعالطا  ریدم 

مشش هرادا  هب  تشونور 

مالعا ار  هجیتن  قیقحت و  ـالاب  ثحب  دروم  عوضوم  فارطا  رد  هتفرگ و  ساـمت  هریغ  برع و  یماـظن  ناگتـسباو  اـب  تسا  دنمـشهاوخ 
.دنراد

اب دادغب  يزکرم  تلود  طباور  ثعب ، بزح  یجراخ  تسایـس  قارع و  یلخاد  عاضوا  هرابرد  لاس 1353 ، رد  كاواس  رگید  شرازگ 
كاواس و يالاب  رایـسب  تیـساسح  هدـنهد  ناـشن  یگمه  ...و ، قارع  تلود  اـه و  ینیطـسلف  طـباور  هلأـسم  برع ، ناـهج  يوروش و 

یلخاد عاضوا  هرابرد  لیئارسا 

: تسا قارع  روشک  هب  طوبرم  ثداوح  و 

قارع

یلخاد عاضوا  - 1

فلاـخم و ياـههورگ  تیلاـعف  یمومع -  ياـه  ییاـضران  شیازفا  اـب  هجاوم  ناـنچمه  قارع  یثـعب  میژر  هتـشذگ  لاـس  کـی  فرظ 
.دوب يداصتقا  ياهیناماسبان 

زا ناـنآ  رثکا  هک  يروشک  هتیمک  ءاـضعا  باـختنا  نآ  لاـبند  هب  و  یلا 22/10/1352 ) زا 18   ) ثعب بزح  هرگنک  نیمتـشه  لیکـشت 
تیوقت شیپ  زا  شیب  ثعب  همکاح  رداک  رد  ار  يو  تیعقوم  دـندوب ، قارع ) بـالقنا  ياروش  نواـعم   ) یتیرکت نیـسح  مادـص  ناراـی 

ریفـس تمـس  هب  يروهمج  تسایر  نواعم  تسپ  زا  شامع  يدهم  حلاص  دبهپـس  ریظن  يو  فلاخم  رـصانع  ندراذگ  رانک  اب  هدومن و 
.دش صخشم  قارع  یجراخ  یلخاد و  تسایس  هدننک  نییعت  لماع  ناونع  هب  یتیرکت  نیسح  مادص  يوروش ].[ رد 

هن یسایس  یماظن و  ياه  هنحص  رد  نآ  لح  زا  میژر  یماکان  درُک و  نارحب  ددجم  زورب  تدم  نیا  یط 

دیدرگ یتارظن  فالتخا  زورب  هب  رجنم  دوخ  هکلب  داد  رارق  دوخ  حطـس  نیرت  نییاپ  رد  یمومع  ناهذا  رد  ار  مکاـح  ثعب  ههجو  اـهنت 
تایلمع ياهورین  هدنامرف  یچرکش  هط  رکشلرس  راضحا  هلمج  زا  یـسایس  یماظن و  لغاشم  رد  تارییغت  يا  هراپ  ماجنا  نآ  هجیتن  هک 

.تسا هدوب  هینامیلس  رادناتسا  راضحا  زین  لامش و  زا  قارع 

نایعیش  ) یمطاف بزح  ریظن  یتسار  تسد  رصانع  نویناحور و  برع -  ياهتـسیلانویسان  هلمج  زا  فلاخم  ياههورگ  تیلاعف  شیازفا 
ریگتسد ار  نیفلاخم  زا  يا  هدع  هداد و  ناشن  دوخ  زا  يرتشیب  لمع  تدش  تلود  هک  دش  بجوم  نیملسملا  ناوخا  تیعمج  و  قارع )

هجنکش تحت  و 
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فوطعم ار  دوخ  ششوک  نیرتشیب  هک  ثعب  تفای و  شیازفا  فلاخم  ياه  همزمز  زین  شترا  رد  .دهد  رارق 

تـشادزاب نآ  دروم  کی  هک  دز  يددعتم  ياهتـشادزاب  هب  تسد  دیامن  یم  نایماظن  فوفـص  رد  فلاخم  همغن  هنوگره  زا  يریگولج 
نیدرورف لئاوا  رد  ندرا ) رد  یقارع  ياهورین  قباس  هدنامرف   ) يدامح داشر  رگشلرس  هلمج  زا  شترا  نارـسفا  زا  رفن  زا 150  زواجتم 

.تسا هدوب   1353

هک دندیدرگ  رانکرب  دوخ  لغاشم  زا  ای  ریگتسد و  نارسفا  زا  يرگید  هدع  زین  هام 1353  رویرهش  رد 

.دشاب یم  يرسفا  هدکشناد  يروهمج و  دراگ  یهدنامرف  تمس  زا  یبانجلا  دواد  پیترس  يرانکرب  نانآ  هلمج  زا 

یتسیرورت تامادـقا  زین  زیمآ و  تفلاخم  ياه  هیمالعا  راشتنا  يراکبارخ -  تامادـقا  ماجنا  اب  نیفلاـخم  تلود  لـمع  تدـش  مغریلع 
رتافد رد  هرجفنم  داوم  ندراذگ  راک  دادـغب - نیدـفار  کناب  رد  يراکبارخ  .دـنناسرب  تابثا  هب  ار  دوخ  تیدوجوم  دـندرک  شـشوک 

نارسفا هاگشاب  سیلپ - 

همادا شیب  مک و  زین  رضاح  لاح  رد  هک  هدوب  تامادقا  نیا  زا  ییاه  هنومن  رویرهش 1353  رد  دادغب 

.دراد

هراپ ماجنا  اب  دـندمآرب  ددـص  رد  یثعب  تاماقم  یـسیلپ  میژر  رتشیب  هچ  ره  داجیا  نیفلاخم و  لابق  رد  تلود  لمع  تدـش  تازاوم  هب 
بقاعتم دنشاب و  هدومن  یمومع  راکفا  زا  یبیبحت  تامادقا  يا 

نمـض هدومن و  یماظنریغ  یماظن و  نادنمراک  يایازم  قوقح و  شیازفا  هب  مادقا  قارع  تاماقم  تفن  زا  هلـصاح  ياهدمآرد  شیازفا 
شهاـک رد  يا  هدـمع  راـثآ  تامادـقا  نیا  نکل  .دـندروآ  لـمع  هب  ناـگیار  شزومآ  هنیمز  رد  یتامادـقا  ضراوع  اـهتایلام و  لـیلقت 

فیفخت رد  اتجیتن  یمومع و  ییاضران 

.تسا هتشادن  قارع  يداصتقا  یسایس و  یعامتجا -  تاجنشت 

یجراخ تسایس  - 2

يوروش اب  طباور  فلا - 

همه ياهیراکمه  رب  ینتبم  هنـسح و  نانچمه  هتـشذگ  لاس  کی  یط  يوروش  نآ  سأر  رد  یتسینومک و  ياهروشک  اب  قارع  طـباور 
.دوب هریغ  ینف و  يداصتقا -  یماظن -  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  هدرتسگ  هبناج و 

فالتخا نیا  نکل  دـش  لصاح  نیفرط  نیب  بارعالا  نیب  لئاسم  هلمجنم  لئاسم  زا  یـضعب  رد  یتارظن  فالتخا  هچرگ  تدـم  نیا  یط 
.تسا هتشاذگن  ياج  رب  نیفرط  طباور  رد  يا  هدمع  راثآ  تارظن 
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ترفاسم زین  رد 24/1/1353 و  یگنهرف  يراکمه  دادرارق  کی  داـقعنا  سکلت -  تاـطابترا و  هنیمز  رد  ینف  دادرارق  هرقف  ود  ءاـضما 
زا هک  سکعلاب  قارع و  هب  يوروش  یماظن  یسایس و  ياهتیصخش 

يوروش یتسود  ياهنمجنا  هیداحتا  نواعم  ترفاسم  هام 1353 - نیدرورف  لیاوا  رد  قارع  هب  يوروش  عافد  ریزو  ترفاـسم  نآ  هلمج 
.دشاب یم  نیبامیف  یکیدزن  زا  ییاه  هناشن  يوروش  هب  قارع  هجراخ  روما  ریزو  ترفاسم  زین  قارع و  هب 

.دنتسه رادروخرب  هقطنم  رد  یسایس  مهافت  کی  زا  نیفرط  هتشاد و  همادا  اهیراکمه  نیا  ناکامک  رضاح  لاح  رد 

یبرع ياهروشک  اب  طباور  ب - 

رد قارع  ياهورین  تکرش  تشاد  رارق  یسایس  ياوزنا  کی  رد  نانچمه  یبرع  ياهروشک  نایم  رد  قارع  یـسررب  دروم  تدم  فرظ 
اهنت هن  لیئارسا  بارعا و  1352 ش ] 1973 م /   ] ربتکا گنج 

هب هکلب  دومنن  فرطرب  ار  گنج  رد  ریگرد  یبرع  ياهروشک  رگید  اب  قارع  طباور  رد  دوجوم  ءالخا 

ياهلح هار  هنوگ  ره  شریذپ  زا  تفلاخم  لیئارسا و  اب  هلباقم  رد  یطارفا  تسایس  کی  ذاختا  تلع 

دوجوم ياه  هلصاف  رصم  هیروس و  ریظن  ییاهروشک  فرط  زا  اهلح  هار  نیا  شریذپ  هنابلط و  حلص 

.درک رتشیب  ار  اهروشک  نیا  اب  قارع  نایم 

ییاهماگ رـصم  قارع و  نایم  دوجوم  تارظن  فالتخا  مغریلع  هک  دش  ببـس  برع  ناهج  رد  یـسایس  ياوزنا  دـیدشت  زا  قارع  سرت 
.دوش هتشادرب  قارع  رصم و  روشک  ود  یکیدزن  تهج  رد 

رب هک  دیسر  ءاضما  هب  قارع  هب  رصم  عیانـص  ریزو  ترفاسم  زا  سپ  رـصم  قارع و  نیب  یتعنـص  يداصتقا و  همان  هلواقم  کی  هلمج  زا 
هب قارع  ياهحرط  زا  یخرب  يارجا  رد  سپ  نیا  زا  رصم  نآ  يانبم 

زین قارع  تلود  .دـمآ  دـهاوخ  لـمع  هب  نیفرط  نیب  كرتشم  عیانـص  داـجیا  دروم  رد  یتارواـشم  دومن و  دـهاوخ  کـمک  روشک  نآ 
.تسا هدیدرگ  رصم  تفن  دوبمک  نیمأت  هب  دهعتم 

هب دسا  ظفاح  هنامرحم  ترفاسم  بقاعتم  دوجوم  تافالتخا  مغریلع  زین  هیروس  اب  قارع  طباور  رد 

هیروس داصتقا  هب  کمک  تهج  رالد  نویلیم  غلبم 50  هب  یماو  دومن  دهعت  قارع  دیدرگ و  لصاح  دوبهب  هام 1352 ) نمهب  رد   ) دادغب
هب تبسن  روشک  نآ  یطارفا  تسایس  رد  یلیدعت  هناشن  ارهاظ  طابر  رد  برع  نارـس  سنارفنک  رد  قارع  ریخا  تکرـش  .دنک  تخادرپ 

نکل هدوب  برع  ناهج  هب  التبم  لئاسم 

یطارفا ياه  ههبج  زا  لکشتم  ینیطسلف  تئیه  کی  ترفاسم  بقاعتم  هیمالعا  راشتنا  نیطسلف و  یطارفا  ياهنامزاس  اب  قارع  يراکمه 
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هنایوج حلص  ياهلح  هار  هنوگ  ره  نآ  رد  هک  ربتکا 74 ) رد 8  )

هئطخت
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تسایس همادا  مغریلع  قارع  تکرش  هدمع  لیلد  دیاش  هدوب و  ثعب  یعقاو  تابث  هناشن  هدش 

هدوب برع  ناهج  رد  روشک  نآ  یسایس  ياوزنا  راشف  رد  یلیدعت  داجیا  طابر  سنارفنک  رد  یطارفا 

(1) .تسا

تقو هجراخ  روما  ریزو   (2) نولآ لاگیا  مادص ، يولهپ و  اضردـمحم  نیب  لاـس 1975  رد  ریازجلا  فورعم  دادرارق  ياـضما  زا  سپ 
: دوش یم  ایوج  هراب  نیا  رد  ار  وا  رظن  دزادرپ و  یم  وگو  تفگ  هب  هراب  نیا  رد  اضردمحم  اب  یتاقالم  یط  لیئارسا 

هب زگره  نم  یلو  تسا  مهم  ام  قفاوت  دندومرف  .مدرک  تبحص  اهنآ  هب  دامتعا  اهیقارع و  دروم  رد  ترـضحیلعا  زا  نولآ : لاگیا  ياقآ 
.مرادن دامتعا  ثعب 

(3) .شاب هتشاد  نظءوس  شهب  راذگب و  مارتحا  دنیوگ  یم  اه  يربع  مدرک  ضرع 

هیلع قارع  ياهدرُک  حیلـست  کیرحت و  روظنم  هب  لیئارـسا  اب  يراکمه  هزوح  رد  یهاـشنهاش  ناریا  ریازجلا ، دادرارق  ياـضما  زا  سپ 
یعـس كاواس ، تقو  سیئر  مدقم  اب  یتاقالم  یط  داسوم  تقو  سیئر  یفوه  اما  .دوش  یم  تیدودـحم  راچد  دادـغب ، يزکرم  تلود 

میهفت دوخ  یناریا  ياتمه  هب  ار  روشک  نیا  هیلع  يراکمه  ترورض  لیئارسا ، ناریا و  يارب  قارع  رطخ  نییبت  اب  دراد 

! دنک

رد هچ  امـش  اب  ام  طباور  میوگب  ملیام  .منک  حرطم  ار  یعوضوم   [ كرتشم نانمـشد   ] دروم نیا  رد  هک  منیب  یمن  یلیلد  یفوخ : لارنژ 
یم روشک  نیا  هب  يرتشیب  هجوت  ام  دراد  رارق  قارع  روشک  امش  یگیاسمه  رد  دشاب  یم  بوخ  یلیخ  هتـشذگ  رد  هچ  رـضاح و  لاح 

یبرع ياهروشک  ریاس  اب  اریز  مینک 
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.يّرس يدنب  هقبط  خروم 21/8/1353 ، كاواس ، دنس  - . 1
يو .دش  دـلوتم  دوهی ، نارجاهم  زا  زرواشک  يا  هداوناخ  رد  لیلجلا  رد  ینیـشنرجاهم  روباترَفَک  رد  لاس 1918  رد  نولآ  لاـگیا  - . 2

رد یماظن  ناربهر  نیرت  صخاش  زا  نولآ  .دـش  نامزاس  نیا  ربهر  لاس 1945  رد  دوب و  خاملاپ  یتسیرورت  ناـمزاس  رثؤم  ياـضعا  زا 
نویروگ نب  تلود  رد  لاس 1960  رد  .دش  تِسنِک  هدنیامن  لاس 1955  رد  دوب و  پیت  هدنامرف  لاس 1948  رد  وا  .دش  لیئارسا  شترا 

ترجاهم و ریزو  ریزو و  تسخن  نواعم  لاس 1968  رد  .دش  ریزو  تسخن  لوکـشا  يول  یماظن  دشرا  رواشم  اهدعب  .دوب و  راک  ریزو 
روـما ریزو  تمـس  هب  نیبار  قاحـسا  تلود  رد  گـنج 1973  زا  سپ  .دوب  شزوـمآ  گـنهرف و  ریزو  لاـس 1969  رد  ورین و  بذـج 

يو .تشذـگرد  رگراک  بزح  يربهر  يریگ  تسد  هب  يارب  زرپ  نومیـش  اـب  تباـقر  جوا  رد  لاس 1980  رد  .دـش  بوصنم  هجراخ 
« نولآ حرط   » هب هک  دوب  رگراـک  بزح  يوس  زا  ندرا  دور  یبرغ  هنارک  یلاغـشا  ياـه  نیمزرـس  فیلکت  نییعت  هراـبرد  یحرط  رکتبم 

(. هدیرش ك.ن :  ) .تسا فورعم 
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.لیئارسا هجراخ  روما  ریزو  نولآ  لاگیا  اب  يریصن  كاواس  تسایر  هبناجود  تاقالم  خروم 11/10/1354 ، كاواس ، دنس  - . 3
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.تسا كانرطخ  یلیخ  نارگید  ات  ام  يارب  دراد و  یشحاف  قرف 

رد رضاح  لاح  رد  هچنآ  میا ، هدوب  دیدهت  رد  قارع  فرط  زا  ام  هک  مراد  نانیمطا  تسایر : راسمیت 

یم دیدهت  قارع  روشک  فرط  زا  هتشذگ  رد  هچنآ  هدرکن و  قرف  ام  يارب  یسایس  رظن  هطقن  زا  .دراد  قرف  لصا  اب  تسا  نایامن  رهاظ 
.تساجرباپ رطخ  نیا  مه  نالا  میدش 

تکرـش ام  هیلع  راب  هس  ای  ود  قارع  اه  گنج  نیا  رد  .دوب  ام  نمـشد  یماظن  رظن  هطقن  زا  رـصم  هتـشذگ  رد  دـیناد  یم  یفوخ : لارنژ 
قارع تکرش  نودب  تشاد  قارع  اب  يدب  طباور  هک  هیروس  عقوم  نآ  .درک 

اب .تسا  هدش  كانرطخ  یلیخ  ام  يارب  دنا  هدش  دحتم  مه  اب  هک  قارع ) هیروس -   ) روشک ود  نیا  هک  الاح  دـش  یم  ام  هیلع  دربن  دراو 
یم رکف  دوشب  زاغآ  یگنج  رگا  هعفد  نیا  یلو  دور  یمن  ام  هیلع  روشک  ود  نیا  فرط  زا  یگنج  عون  چیه  لامتحا  زونه  هکنآ  دوجو 

بـسک دروم  رد  .تسا  گرزب  اـم  يارب  قارع  رطخ  تفگ  ناوت  یم  رظن  نیا  زا  هک  دـنکب  دربـن  دراو  اـم  هیلع  رکـشل  جـنپ  قارع  منک 
تاعالطا

زا هدافتـسا  گنج  نایاپ  زا  سپ  مینک و  لـمع  میتسناوت  یم  یتحار  هب  قارع  شترا  اـب  دارکا  گـنج  همتاـخ  زا  لـبق  اـت  روشک  نآ  زا 
.میتسه فیعض  یلیخ  یهاگآ ) شیپ   ) ینعی یلبق  راطخا  رظن  هطقن  زا  هدش  رتمک  ام  يارب  دارکا  ششوپ 

يریگرد نآ  نـالا  دوب  ناریا  ياـهزرم  ریگرد  لـبق  اهتدـم  درادـن  ینارگن  اـم  فرط  زا  قارع  .تسا  روطناـمه  یلب  تساـیر : راـسمیت 
صوصخب .دتسرفب  ورین  امش  هیلع  یتحار  هب  دناوت  یم  وا  هدش  فرطرب 

طباور يرارقرب  هک  تسا  نشور  حوضو  هب  نیا  هتبلا  هدرک  هنسح  هیروس  اب  ار  دوخ  طباور  هکنیا  زا 

رطخ عون  کی  نیا  رضاح  لاح  رد  دیتفگ  هک  يروط  هب  هتبلا  .دوب  دهاوخ  كانرطخ  یلیخ  امش  يارب  روشک  ود  نیا  نیب  ریخا  هنـسح 
ود نآ  هلمح  لامتحا  یلو  تسا  امـش  هیلع  يرطخ  قارع  هیروس و  داحتا  هکنآ  دوجو  اب  .دوش  یم  بوسحم  لیئارـسا  يارب  يا  هوقلاب 

(1) .تسا فیعض  یلیخ 

مسیناکم رد  ناریا ، يریگ  میمصت  عجرم  نیرتالاب  هاش و  ناونع  هب  يولهپ  اضردمحم  صخش  اهنآ ، همه  زا  رتالاب  كاواس و  تاماقم 
.دندرک یم  يرادرب  هرهب  نآ  زا  فلتخم  تاهیجوت  اهدنفرت و  اب  اه  یلیئارسا  هک  دوب  يرازبا  هلزنم  هب  یتسینویهص ، يژتارتسا  ییارجا 

زا يریگولج  رد  هاـش  اضردـمحم  نداد  رارق  هطـساو  روظنم  هب  كاواـس ، سیئر  زا  لیئارـسا  یتاـعالطا  سیورـس  سیئر  تساوـخرد 
، قارع هب  اه  يوسنارف  يوس  زا  مویناروا  شورف 

ص:456

، نارهت لیئارـسا ، یتاعالطا  سیورـس  سیئر  یفوه ]  ] یفوخ لارنژ  اب  كاواس  تساـیر  راـسمیت  تارکاذـم  نتم  كاواـس ، دنـس  - . 1
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: تسا یندناوخ 

دناسر یم  هناکولم  كرابم  هاگشیپ  ضرع  فرش  هب  ارختفم 

قارع هسنارف و  هک  تشاد  راهظا  راـثن  ناـج  اـب  هبنـشجنپ 24/4/35[1355 ] زور  تاقالم  یط  لیئارـسا  سیورـس  سیئر  یفوخ  لارنژ 
قارع هب  هسنارف  هیحان  زا  یمتا  ياهروتکار  لیوحت  روظنم  هب  يدادرارق 

اهیوسنارف ار  هدش  ینغ  مویناروا  هک  تسا  يروط  اهروتکار  نیا  یگنوگچ  عون و  .دنا  هدرک  دقعنم 

عون نیا  زا  دیراد  راضحتسا  هک  روطنامه  دنراذگب و  قارع  رایتخا  رد  هدرک و  هیهت  ًالبق  دیاب 

.درک هدافتسا  يا  هتسه  ياهحالس  دیلوت  يارب  یگداس  هب  ناوت  یم  مویناروا 

اهیوسنارف هب  ار  راک  نیا  هب  طوبرم  تارطاخم  هسنارف  سیورـس  اب  سامت  نمـض  كاواـس  هک  درک  اعدتـسا  لیئارـسا  سیورـس  سیئر 
.دزاس ناشنرطاخ 

- راثن ناج.دوش  لمع  دریگ  رارق  هناکولم  هینـس  هدارا  هک  وحن  ره  هب  ات  درذـگ  یم  هناکولم  كرابم  هاگـشیپ  ضرع  فرـش  زا  بتارم 
(1) يریصن دبشترا 

457 ص :
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رصم

فدـه ناونع  هب  اـه  تسینویهـص  يوس  زا  هراومه  برع ، مالـسا و  ناـهج  رد  یبرع  یمالـسا و  گرزب  روشک  کـی  ناونع  هب  رـصم 
.دنداد یم  رارق  هجوت  دروم  ار  نیمزرس  نیا  تدش  هب  لیئارسا ، لیکشت  زا  لبق  یتح  اه  تسینویهـص  .تسا  هدش  يریگ  هناشن  یلـصا 

مکاح لماک ، نیسح  ناطلـس  نتخاس  دعاقتم  تیلوؤسم  اب  ار  يا  هدنیامن  لاس 1915 ، دودـح  رد  لوا ، یناهج  گنج  لالخ  رد  اهنآ 
مازعا روشک  نآ  هب  رـصم  رد  اـهنآ  ناکـسا  يدوهی و  نارجاـهم  شریذـپ  تهج  اـشاپ  يدـشر  نیـسح  وا  ریزو  تسخن  رـصم و  تقو 
تهج ییاهروتسد  سپس  دندرک و  مالعا  هلأسم  نیا  اب  ار  دوخ  تقفاوم  وا  ریزو  تسخن  لماک و  نیسح  ناطلـس  هک  ییاج  ات  .دندرک 

يارب هاگودرا  دنچ  داجیا 

(1) .دش رداص  هیردنکسا  يرابقلا »  » هقطنم رد  رجاهم  نایدوهی 

يواطق یـسوم  نامرف  تحت  مسینویهـص و  یطارفا  ناربهر  زا  یکی  یکـسنیتوباژ  ریمیدالو  کیرحت  هیـصوت و  اب  رـصم  ياـه  يدوهی 
لیکـشت یماظن  نادرگ  نیدـنچ  سیلگنا ، یماظن  ياهورین  لک  هدـنامرف  اب  یگنهامه  زا  سپ  روشک ، نآ  ياـه  يدوهی  هفیاـط  سیئر 

، دوب ینامثع  يروتارپما  ياوق  هیلع  گنج  ماش و  نیطـسلف و  نیمزرـس  هب  يورـشیپ  هدامآ  هک  يدوهی  یبنلآ  لارنژ  رکـشل  هب  دـنداد و 
(2) .دنتسویپ

دراد و كرتشم  زرم  یقرش ، لامش  رد  یلاغشا  نیطسلف  بونج و  رد  نادوس  برغ ، رد  یبیل  روشک  هس  اب  رـصم  ییایفارغج ؛ ظاحل  هب 
خرس يایرد  هب  قرش  هنارتیدم و  يایرد  هب  لامش  فرط  زا 

459 ص :

راهب يرهشمه ، تاراشتنا  يدیعس ، بحاصلادبع  همجرت  لیئارسا ، بارعا و  نایم  يّرـس  ياهوگو  تفگ  لکیه ، نینـسحدمحم  - . 1
ص 143. ، 1378

ص 144. عبنم ، نامه  - . 2
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دودـح رد  روبزم  يایرد  اب  روشک  نیا  یلحاس  زرم  لوط  هک  دراد ، رارق  هنارتیدـم  ياـیرد  رـصم ، لامـش  رد  .دوش  یم  یهتنم  رمحا ) )
رد .دراد  ایرد  نیا  اـب  یلحاـس  زرم  رتمولیک  رـصم 1941  .دراد  رارق  رمحا  ياـیرد  روشک ، نیا  قرـش  فرط  رد  .تسا  رتـمولیک   955

رد روشک  نیا  یقرش ، لامش 

دودـح 1115 رد  یبیل ، اـب  رـصم  كرتـشم  ياـهزرم  لوط  برغ ، رد  .دراد  كرتـشم  زرم  یلاغـشا  نیطـسلف  اـب  رتـمولیک  دودح 265 
.دراد كرتشم  زرم  رتمولیک  نادوس 1250  اب  روشک  نیا  بونج ، رد  تسا و  رتمولیک 

رتمولیک  955 هنارتیدم ) يایرد   ) لامش

رتمولیک  1250 نادوس )  ) بونج

رتمولیک  1941 خرس ) يایرد   ) قرش

رتمولیک  1115 یبیل )  ) برغ

(1) رتمولیک  265 یلاغشا ) نیطسلف   ) قرش لامش 

لاس رد  .دیزگرب  رصم  ویدخ  ناونع  هب  ار  لماک  نیسح  داد و  رارق  دوخ  هیامحلا  تحت  ار  رصم  ناتسلگنا  لوا ، یناهج  گنج  زا  سپ 
ات رصم  یگیامحلا  تحت  .دمآرد  لوا  داؤف  یهاشداپ  هب  یناملراپ  هطورشم  تروص  هب  یساسا  نوناق  کی  ساسارب  روشک  نیا   1923

ياهورین دش  رارق  دندش و  هتخانش  دحتم  روشک  ود  ناتسلگنا  رصم و  نآ  ساسارب  هک  تفای  همادا  لاس 1936  رد  ینامیپ  داقعنا  نامز 
رد هک  ینامیپ  قباطم  ناتسلگنا  مود ، یناهج  گنج  رد  .دش  وا  نیشناج  قوراف  شرسپ  داؤف  زا  سپ  .دنوش  جراخ  رـصم  زا  یـسیلگنا 

.دندش نامیپ 1936  رد  رظن  دیدجت  راتساوخ  نایرصم  گنج  زا  سپ  .تفرگ  هدهع  هب  ار  رـصم  زا  عافد  دوب ، هدش  دقعنم  لاس 1936 
لاس رد  تسویپ و  برع  هیداـحتا  هب  ماجنارـس  دوب ، لاس 1947  رد  للم  نامزاس  رد  نیطسلف  میـسقت  حرط  فلاخم  تخـس  هک  رـصم 

.دش یتسینویهص  میژر  اب  گنج  دراو  یبرع  ياهروشک  زا  رگید  یخرب  اب  هارمه  روشک  نیا  لیئارسا ، سیسأت  نالعا  زا  سپ   1948

رـسپ عفن  هب  قوراف  .دنتفرگ  تسد  رد  ار  تردـق  اتدوک  کی  اب  بیجن  دـمحم  لارنژ  یتسرپرـس  هب  يرـصم  نایماظن  لاس 1952 ، رد 
.تفرگ هرانک  تنطلس  زا  مود  داؤف  دمحا  شلاسدرخ 

رارقرب روشک  نیا  رد  يروهمج  تموکح  دش و  ضرقنم  رصم  یتنطلس  ماظن  لاس 1953  رد 

460 ص :

لوا پاچ  رـصاعم ، یللملا  نیب  تاقیقحت  تاعلاطم و  یگنهرف  هسـسؤم  لوا ، دـلج  رـصم ، کیژتارتسا  دروآرب  ینیـسح ، راـتخم  - . 1
ص 331. ، 1380
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ربماون 1954 رد  تردق  مامت  درک و  افعتسا  يروهمج  تسایر  زا  بیجن  هیروف 1954  رد  .دیسر  يروهمج  تسایر  هب  بیجن  .دیدرگ 
رصان دیدج ، یـساسا  نوناق  اب  .دنناد  یم  وا  زا  ار  قوراف  کلم  يرانکرب  هشیدنا  حرط و  هک  يدرم  .داتفا  رـصانلادبع  لامج  تسد  هب 
مالعا یلم  ار  زئوس  لاـناک  لاس 1956  رد  رـصانلادبع  لامج  .دـش  باختنا  روشک  نآ  يروهمج  تسایر  هب  لاـس  شـش  تدـم  يارب 

ناتسلگنا هسنارف و  روشک  ود  يراکمه  اب  دوخ ، عفانم  نداد  تسد  زا  هناهب  هب  لیئارسا  .درک 

نیا نیمز  ایرد و  اوه و  زا  دندرب و  یماظن  شروی  رصم  هب  لاس 1956  ربتکا  رد  كرتشم  روط  هب 

.دنداد رارق  دوخ  ياه  نارابمب  فده  ار  روشک 

رصم روشک  هب  یماظن  هلمح  يارب  يا  هناهب  دصرتم  نیا ، زا  لبق  لاس  دنچ  زا  یتسینویهص  میژر  دوجوم ، دانـسا  قبط  هک  تسا  ینتفگ 
.دوب

یلیئارسا گنج  نیا  رد  .داد  رارق  یماظن  مجاهت  فده  ار  رصم  روشک  نیمز  اوه و  قیرط  زا  یتسینویهـص  میژر  لاس 1967  نئوژ  رد 
هژیو هب  یبرغ ، ياهروشک  کمک  زا  يرادروخرب  اب  اه 

ربماتپس رد  .دننک  لاغشا  ار  هیروس  هب  قلعتم  نالوج  ياه  يدنلب  ندرا و  دور  یبرغ  هنارک  انیس ، يارحص  هزغ ، راون  دنتـسناوت  اکیرمآ 
نیا طباور  رـصم ، زا  يوروش  ناسانـشراک  جارخا  اب  تفرگ و  ار  يو  ياـج  تاداـسرونا  تفگ و  عادو  ار  یناـف  راد  رـصان  لاس 170 

.دییارگ يدرس  هب  يوروش  اب  روشک 

يراکمه اب  هتـشذگ  تاراسخ  ناربج  يارب  اه  يرـصم  ربتکا ، هام  رد  اه  يدوهی  روپیک  دـیع  اب  فداـصم  لاس 1973  ناضمر  هاـم  رد 
رد هک  دندرک  يورـشیپ  لیئارـسا  تمـس  هب  نالوج  ياه  يدنلب  زئوس و  لاناک  هار  زا  دوخ ، یـضارا  يریگ  سپزاب  دوصقم  هب  هیروس 

.دش رارقرب  سب  شتآ  ربتکا 1973   22

تقو ریزو  تسخن  نیگب  میخانم  .دریگ  سپزاـب  لیئارـسا  زا  ار  انیـس  يارحـص  هک  دوب  نیا  رب  تاداـس  شـشوک  همه  لاس 1977  رد 
هتفریذپ تاداس  يوس  زا  توعد  نیا  .دورب  یلاغـشا  نیطـسلف  هب  حلـص  هرابرد  هرکاذـم  يارب  هک  درک  توعد  تاداسرونا  زا  لیئارـسا 

ربماون رد  تاداس  .دش 

یـضعب یبرغ و  ياـهروشک  لابقتـسا  مغر  یلع  .درک  ینارنخـس  لیئارـسا ) ناـملراپ   ) تِسنِک رد  تفر و  یلاغـشا  نیطـسلف  هـب   1977
زین یـضعب  دنداد و  رارق  شنزرـس  دروم  ار  تاداس  مادقا  نیا  یمالـسا  یبرع و  ياهروشک  رثکا  تاداس ، مادقا  نیا  زا  یبرع  کلامم 

یسایس کیتاملپید و  طباور 

نارس تاداس و  نیب  یمسرریغ  تارکاذم  رود  دنچ  زا  سپ  ماجنارس  .دندرک  عطق  رصم  اب  ار  دوخ 

461 ص :

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 709 

http://www.ghaemiyeh.com


تـالایا تقو  روهمج  سیئر  رتراـک  توعد  هب  دـیوید ، پمک  یناتـسبات  هاـگتماقا  رد  ربماتپـس 1978 ، رد  نیفرط  یتسینویهـص ، میژر 
هدنادرگزاب رـصم  هب  لاس  هس  ات  ود  یط  انیـس  هریزج  هبـش  نآ  بجوم  هب  هک  دننک ، ءاضما  ار  یحلـص  هدهاعم  دندش  دـهعتم  هدـحتم ،

روط هب  لیئارسا  زین  دوش و 

رد هرخالاب  دـهدب و  هزغ  راون  ندرا و  دور  یبرغ  هنارک  ینیطـسلف  ناـنکاس  هب  لاـس  یط 5  يرادا  لماک  يراتخمدوخ  کی  طورـشم 
، لیئارـسا رـصم و  نیب  طباور  ندـش  يداع  عوضوم  نامیپ ، نیا  ساسارب  .دوش  اضما  حلـص  یلـصا  نامیپ  نتگنـشاو  رد  سرام 1979 

(1) .دیسر نیفرط  ياضما  هب  فرط  ود  نایم  یسایس  طباور  يرارقرب  انیس و  زا  یتسینویهص  میژر  ینیشن  بقع  يدنبنامز 

رصم رد  اه  يدوهی 

رد اه  يدوهی  ات  دوب  هدـش  بجوم  برع  مالـسا و  ناـهج  رد  رـصم  هژیو  تیعقوم  دـننک ، یم  تیاـکح  یخیراـت  دانـسا  هک  هنوگ  نآ 
هب اهنآ  یناهج  مود  لوا و  گنج  ود  لـالخ  رد  هک  يروط  هب  .دـنیآرب  نیمزرـس  نآ  رد  دوخ  روضح  ذوفن و  دـیدشت  طـسب و  ددـص 

دوخ فادها  زا  يا  هدمع  شخب 

.دندروآ تسد  هب  روشک  نآ  رد  یهجوت  لباق  تردق  دندمآ و  لیان 

رارق هاش  هجوت  فطل و  دروم  تدش  هب  رصم  رد  اه  يدوهی  هفیاط  سلجم  سیئر  يدنفا  موحان  ماخاخ  داؤف ، کلم  تنطلـس  نامز  رد 
رد دوب  يدوهی  لصا  رد  هک  اشاپ » يواطق  فسوی  نارود  نیا  رد  .دش  رصم  يانـس  سلجم  هدنیامن  اهدعب  يدوهی  ماخاخ  نیا  .تشاد 

.تشاد هدهعرب  ار  ییاراد  ریزو  تمس  رصم ، ياه  هنیباک  رتشیب 

يد و  کیب » يواطق  هیینر  هب  ناوت  یم  هلمج  نآ  زا  هک  .دـنتفای  هار  رـصم  ياروش  انـس و  سلجم  هب  يرگید ، ياه  يدوهی  جـیردت  هب 
« یلزان هکلم  ناراکتمدخ  تسرپرـس  اشاپ ) يواطق  فسوی   ) رـصم ییاراد  ریزو  يدوهی  رـسمه  نامز  نیا  رد  .درک  هراشا  گیبوتوچب 

همانزور زا  يا  هعومجم  يو  درک  سیـسأت  ار  یقرـش  یتاغیلبت  تکرـش  ینیو  دلاوزوا  مان  هب  اقیرفآ  بونج  ياه  يدوهی  زا  یکی  .دوب 
نیا هلمج  زا  .دندوب  نیجع  يدوهی  ياه  يریگ  تهج  اوتحم و  اب  تایرشن  نیا  اما  .درک  یم  رشتنم  ار  نابز  يوسنارف  یسیلگنا و  ياه 

ياپون تاعوبطم  رازاب  رب  لماک  روط  هب  یقرش ، یتاغیلبت  تکرـش  .دوب  نایـسبیج  سروب  تیزاگ و  نایـشبج  لیم ، نایـشبج  تایرـشن ،
ات .دندرک  ادیپ  رایسب  ذوفن  زین  رصم  یتنطلس  خاک  رد  اه  يدوهی  روکذم ، دراوم  رب  هوالع  .دنکفا  هیاس  رصم 
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(1) .دش هاش  رابرد و  هیلع  يرگاشفا  بجوم  داؤف ، کلم  اب  سراوس » مان  هب  يدوهی  نز  کی  یتسود  ياشفا  هک  ییاج 

رازاب دراو  ییایناپـسا  ای  ییاـیلاتیا و  يوسنارف ، ياـه  يدوهی  یخرب  اـت  دـندش  ببـس  رـصم ، رد  زاـتمم  تیعقوم  بسک  اـب  اـه  يدوهی 
.دندرک ادیپ  ذوفن  زین  یتلود  زکارم  رد  یتح  اهنآ  .دنوش  رصم  يراذگ  هیامرس  تالماعم و 

نیا .دیسر  دصرد  هب 39  دندرک  ادیپ  يرادا  لغاشم  رصم ، یلام  یتعنـص و  ياه  تکرـش  رد  هک  ییاه  يدوهی  تبـسن  بیترت  نیا  هب 
تبسن هب  نامز ، نآ  رصم  رد  يدوهی  تیعمج  هب  هجوت  اب  مقر 

.دهد یم  ناشن  ار  ربارب  دص  زا  شیب  یمقر  رصم  تیعمج  لک 

زا يدادـعت  .دـندرک  تکراشم  يزکرم  کناب  سیـسأت  رد  دوخ  یلاـم  ذوفن  اـب  يریـصوم  لیروکـشا و  نوچ  يدوهی  ياـه  هداوناـخ 
یم هرادا  اه  يدوهی  هیامرس  اب  زین  هّللا  لضف  خیش  تکرش  هچایرد و  یضارا  تکرـش  وبما ، موک  يداو  هلمج  زا  یعارز  ياه  تکرش 

.دندش

لفاحم اب  اهنآ  رتشیب  هک  ار  يرـصم  نارادمتـسایس  زا  يرامـش  دنتـسناوت  يداصتقا ، قیمع  ریثأت  رایـسب و  ذوفن  اـب  رـصم  ياـه  يدوهی 
نایم زا  هک  دننک ، عمج  دوخ  رود  دندوب ، طابترا  رد  يداصتقا 

.دوب هدـش  رـصم  روشک  ریزو  تسخن  راب  دـنچ  یتح  هک  درک  هراشا  ییاراد  داصتقا و  ریزو  اشاپ  یقدـص  لیعامـسا  هب  ناوت  یم  اـهنآ 
(2) .دنتفای هار  زین  رصم  رد  رنه  یقیسوم و  هصرع  رد  یتح  اهنآ 

هب تسد  دوهی ، گرزب  ياه  هداوناخ  .دیسر  دوخ  جوا  هب  رـصم  رد  اه  تسینویهـص  تیلاعف  مود ، یناهج  گنج  زا  دعب  ياه  لاس  رد 
قطانم زا  هدرک  چوک  ياه  يدوهی  يارب  ییاه  هاگودرا  داجیا 

اه هاگودرا  نیا  دوب ؛ هداتفا  قافتا  زین  لوا  یناهج  گنج  رد  هک  هنوگ  نامه  .دندز  اپورا ، هدز  گنج 

شزومآ یتح  دوهی و  خیرات  يربع و  نابز  شزومآ  زکارم  لحم و  هب  جیردت  هب  هکلب  دشن ، دودحم  اه  يدوهی  تقوم  ناکـسا  هب  اهنت 
.دیدرگ لیدبت  یماظن  ياه 

نادرگ .دش  هتفرگ  رـس  زا  رگید  راب  اهنآ ، هب  ییاپورا  يدوهی  ياه  هورگ  نتـسویپ  اب  یماظن  ياه  نادرگ  رد  اه  يدوهی  یهدـنامزاس 
اهنآ هاگیاپ  ناونع  هب  یبیل )  ) یبرغ يارحـص  رد  بارعا » جرب   » هقطنم دـش و  لیکـشت  يرـصم  ياه  يدوهی  يوس  زا  دوهی  هاپـس  ياه 

يرادرب هرهب  هدافتسا و  دروم 

(3) .تفرگ رارق 
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ار دوخ  تیلاعف  اه  تسینویهص  لک  هیداحتا  دیدج  مان  تحت  اه  تسینویهـص  نامزاس  مود ، یناهج  گنج  لالخ  رد  لاس 1943 ، رد 
نویروگ نب  دیوید  هلمج  زا  نوگریا ، اناگاه و  یتسینویهص ، یتسیرورت  ياه  هتسد  اه و  هورگ  ناگدرکرس  .تفرگ  رـس  زا  رـصم  رد 

.دندرک یم  ینارنخـس  دـنتفای و  یم  روضح  هیداحتا  نیا  تاسلج  رد  دـندش ، لیئارـسا  تلود  ياسؤر  اهدـعب  هک  يوز  نب  قاحـسا  و 
تیلاعف هنحـص  رد  دـش ، لیئارـسا  هجراخ  روما  ریزو  اهدـعب  هک  هرهاق ، رد  ایناتیرب  شترا  نایوگنخـس  نیرت  هتـسجرب  زا  یکی  نابِاابآ 

.دش یم  رهاظ  رصم  ياه  تسینویهص  ياه 

يدوهی يا  هقوشعم  داؤف ، شردپ  نوچ  زین  وا  .تفای  یم  شیازفا  نانچمه  قوراف  کلم  نامز  رد  رصم ، رد  اه  يدوهی  روضح  ذوفن و 
(2) .دوب رصم   (1) ياه يدوهی  رایتخا  رد  ریثأت و  تحت  ًالماک  رصم  یتسینومک  شبنج  .تشاد  یللنوک  نریا  مان  هب 

تیعقوم نآ ، رد  ذوفن  رـصم و  هعماج  رب  نتـشاذگ  ریثأت  تهج  یتسینویهـصریغ ، یتسینویهـص و  تالیامت  اب  ناـیدوهی  بیترت  نیا  هب 
هداوناخ لاثم ، يارب  .دندوب  هدرک  ادـیپ  ییازـسب  مهـس  رـصم  یتاعوبطم  یگنهرف و  تایح  رد  اهنآ  .دـندروآ  تسد  هب  ار  یمهم  ياه 

زا يرامش  .دندرک  یم  رشتنم  نامزمه  يربع  يوسنارف و  یبرع ، نابز  هس  هب  ار  لیئارسا » هلجم   » مان هب  يا  هیرشن  يریصوم 

.دندوب رصم  ناراگن  همانزور  هیداحتا  وضع  يدوهی ، ناراگن  همانزور 

ینیلوب یلیا  .دوب  یهگآ  تمسق  ریدم  نامگرا  مییح  لوؤسم ،) ریدم  زا  دعب   ) مارهالا همانزور  يدوهی  تیصخش  نیرتمهم  نیرتالاب و 
.دوب يرصملا »  » همانزور هتسجرب  هرهچ  زین  يدوهی 

دیوید هدازومع  یخمیک )  ) یچمیک ناج  ندـنل  رد  همانزور  نیا  راـگنربخ  لاس 1943 ، رد  مویلا » رابخا   » همانزور سیـسأت  ناـمز  رد 
.دوب  (3)( دش بوصنم  لیئارسا  هجراخ  روما  ترازو  ماقم  مئاق  داسوم و  نواعم  تمس  هب  اهدعب  هک  یسک  ، ) یچمیک

نیا رد  يدوهی  تیعقوم  دعب ، هب  لاس 1953  زا  يروهمج ، تلود  ندمآ  راک  يور  رصم و  یتنطلـس  ماظن  طوقـس  زا  سپ  يور  ره  هب 
.دش نوگرگد  روشک 

هب لیئارسا ، شترا  تاعالطا  سیورس  داسوم و  ناسوساج  زا  يرامش  نئوژ 1954 ، رد 

ص:464

هعجارم لاس 1917 ، رد  يوروش  ربتکا  بـالقنا  زین  یتسینومک و  ياـه  شبنج  بازحا و  شیادـیپ  رد  اـه  يدوهی  شقن  هراـبرد  - . 1
، مجنپ لصف  لوا 1367 ، پاچ  یمالسا ، تاغیلبت  نامزاس  رشن  پاچ و  زکرم  لوا ، دلج  یناهج ، هئطوت  روپ ، یقت  یقتدمحم  هب : دوش 

ات 223. صص 197 
ص 149. لکیه ، نینسح  - . 2

ص 150. عبنم ، نامه  - . 3
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ربـتکا 1954 رد 5  رـصم  روـشک  ریزو  نیدـلا  یحم  اـیرکز  .دـندز  تـسد  يرـصم  مـهم  زکارم  تاسیـسأت و  یـضعب  رد  يراـکبارخ 
یکی .دش  زاغآ  هرهاق  یماظن  هاگداد  رد  ربماسد  رد 11  دندوب ) رفن  هک 13   ) ناسوساج همکاحم  .درک  مالعا  ار  ناسوساج  يریگتسد 

یشکدوخ نادنز  رد  ناسوساج  زا 

هورگ يرارف  ربهر  ود  .دـش  رداـص  ناـسوساج  زا  نت  ود  مادـعا  مکح  هیوناژ  رد 27  تفای و  ناـیاپ  هیوناژ 1955  رد  همکاـحم  .درک 
یم هدیمان  مه   (3) کنارف ُلپ  (2) و  دآ لا  يروآ  هک   (1) گروندیس میهاربا  دوب و  گنیلراد  ناج  شرگید  مان  هک  راد  میهاربا  ینعی 

رتکد هیوناژ  رد 31  .دـندش  هئربـت  رگید  رفن  ود  موکحم و  نادـنز  هب  ناـسوساج  زا  نت  شـش  .دـندش  مادـعا  هب  موکحم  اـبایغ  دـش ،
(6) .دندش هتخیوآ  راد  هب  هراق  رد  ینادنز  رد   (5) رازآ (4) و  كوزرام

، ریزو تسخن  تراـش  هشوم  ناـیم  يریگرد  بجوم  دروآ و  دوـجوب  لیئارـسا  تلود  لـخاد  رد  ینارحب  هثداـح  نیا  هک  تسا  ینتفگ 
داجیا بجوم  ماجنارـس  یـسوساج  يارجام  نیا   (7) .دـش عافد  ریزو  نوال  شترا و  تاـعالطا  هرادا  سیئر  یلبیگ  نیماـینب  گـنهرس 

عافد ترازو  هب  اددجم  نویروگ  نب  دش و  رانکرب  راک  زا  عافد  ریزو  نوال  .دش  لیئارسا  یتلود  يالاب  حوطس  رد  یتارییغت 

، دوب هتفای  تسد  ماـقم  نیا  هب  لاس 1953 ، زا  هک  زین  لیئارـسا  ریزو  تسخن  تراش  هشوم  لاس  نامه  ناـیاپ  رد  نینچ ، مه  .تشگزاـب 
يارجام یفالت  هب  مسینویهـص  ناربهر  نارـس و  .درک  بحاصت  اددجم  مه  ار  يریزو  تسخن  ماقم  نویروگ  نب  دـیوید  دـش و  رانکرب 

هب هلمح  حرط  نارود  نیا  رد  دوب ، یتسینویهص  میژر  هنابلط  هعسوت  فادها  هب  طوبرم  هک  يرگید  ضارغا  هوالع  هب  نوال و 

رصانلادبع لامج  يوس  زا  زئوس  لاناک  ندش  یلم  لاس 1956 ، رد  هکنیا  ات  دندید  كرادت  ار  رصم 

.دندرک زاغآ  ار  روشک  نآ  هب  هبناج  هس  یماظن  مجاهت  ناتسلگنا ، هسنارف و  كرتشم  ینابت  اب  دنتفای و  یبوخ  هناهب  ار 

هب .دش  رارقرب  نیفرط  نیب  هنسح  طباور  لیئارسا ، رصم و  نیب  دیوید  پمک  دادرارق  زا  سپ 

465 ص :

Seidenwerg - . 1
Avri El- Ad - . 2
Paul Frank - . 3
Marzouk - . 4

Azar - . 5
ص 122. ، 1368 لوا ، پاچ  داینب ، رشن  پاچ و  یناحور ، لیهس  همجرت  يرادبناج ، نیرگ ، نویتسا  - . 6

« نوال  » يارجام مان  هب  یناهج  ياه  هناسر  هصرع  ردو  یتاعالطا  ياه  سیورـس  ياه  تیلاعف  خیرات  رد  یـسوساج  يارجام  نیا  - . 7
نایاد هشوم  عافد و  ترازو  لک  ریدـم  زرپ  نومیـش  نوال ، يارجام  نامز  رد  .دـش  فورعم  لیئارـسا  تقو  عافد  ریزو  ماـن  زا  هتفرگرب 

.دندوب شترا  داتس  سیئر 
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تسخن نیگب  میخانم  رـصم و  روهمج  سیئر  تاداسرونا  نیب  حلـص  دادرارق  داقعنا  نامز  زا  يزرم ، یـسایس و  تافالتخا  یخرب  مغر 
تفن هنیمز  رد  اهنآ  نیرتمهم  هک  دندرک  رارقرب  يداصتقا  هطبار  لیئارسا  رصم و  تلود  لاس 1978 و 1979 ، رد  لیئارسا ، تقو  ریزو 

ساسا رب  .دوب  زاگ  و 

ود نینچ  مه  .دهد  یم  لیئارسا  لیوحت  ماخ  تفن  رالد  نویلیم  هنایلاس 200  رصم  روکذم ، نامیپ 

رازه نآ 100  تیفرظ  رـالد و  دراـیلیم  نآ 2/1  ثادحا  هنیزه  هک  دـنراد ، تکراشم  هیردنکـسا  رد  یهاگـشیالاپ  ثادـحا  رد  فرط 
.تسا زور  رد  هکشب 

هب رطق  زاگ  هلول  طـخ  حرط  اـب  هلباـقم  يارب  لاس 1996  رد  رـصم  .تسا  زاگ  هلول  طخ  کـی  ثادـحا  صوصخ  رد  رگید  يراـکمه 
ياـه هـنیمز  رد  يراـکمه  يارب  ییاهداهنـشیپ  فرط  ود  دراوـم ، نـیا  رب  هوـالع  .داد  داهنـشیپ  ار  هلوـل  طـخ  نـیا  ثادـحا  لیئارـسا ،

(1) .دنا هداد  هیارا  يرگشدرگ  تسیز و  طیحم  تظافح  يدایص ، كرتشم  ياه  هژورپ  يارجا  قرب ، ياه  هکبش  طابترا  يزرواشک ،

466 ص :

ص 310. ینیسح ، راتخم  - . 1
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ینوماریپ يژتارتسا  رد  رصم  هاگیاج 

یسایس ياه  یگدنیامن  ششوپ  رد  داسوم ، ناسوساج  تیلاعف  يارب  یبسانم  رتسب  لیئارسا ، میژر  رصم و  نیب  یسایس  طباور  يرارقرب 
ياهرداک اه ، تاملپید  زا  يدادـعت  لاس 1986 ، سراـم  لاس 1985 و  توا  لاس 1984 ، نئوژ  هاـم  رد  .دوب  یمالـسا  روشک  نیا  رد 

ياضما نامز  زا  .دندیـسر  تکاله  هب  اهنآ  زا  يا  هدـع  دـنتفرگ و  رارق  هلمح  دروم  هرهاق  رد  یلیئارـسا  یتاعالطا  نارـسفا  یـسایس و 
(1) .تسا هدش  فشک  رصم  رد  لیئارسا  یسوساج  هکبش  هدزناپ  نونک  ات  دیوید  پمک  همان  تقفاوم 

هاگیاج یتیعمج ، ییایفارغج و  یـسایس ، یگنهرف ، نوگانوگ  ياه  یگژیو  هب  هجوت  اب  رـصم  روشک  لیئارـسا  يا  هیـشاح  نیرتکد  رد 
زا هتسد  نآ  .تسا  هتشاد  يدرف  هب  رصحنم  هکلب  هژیو و 

رصم و رد  اه  یلیئارسا  عماطم  فادها و  رگناشن  یبوخ  هب  هیکرت ، زین  ناریا و  اب  لیئارـسا  یتاعالطا  طباور  هب  طوبرم  كاواس ، دانـسا 
ینوماریپ يژتارتسا  رد  روشک  نیا  تیمها  هاگیاج و  هوالع  هب 

.تسا یتسینویهص  میژر 

طابترا لاـبق  رد  ار  یتسینویهـص  میژر  عضاوم  لاس 1339 ، رد  كاواس ، تاماقم  اـب  ییوگو  تفگ  یط  داـسوم ، سیئر  لراـه  رـسیا 
یبرع ییاقیرفآ و  رودزم  هتسباو و  ياه  تلود  ینارگن  زین  و  رصم ، روهمج  سیئر  هب  برغ  یلامتحا  ياه  کمک  يوروش و  اب  رصان 

: دنک یم  مالعا  نینچ  رصانلادبع ، لامج  هب  تبسن 

هچ ام  دروم  نیا  رد  .تسا  یتسینومکدض  ههبج  کی  داجیا  هب  لیام  رصان  مولعم  رارق  زا  لاوئس :

467 ص :
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؟ مینک ذاختا  دیاب  یشور 

.تسیچ مسینومک  دید  دیاب  زیچ  ره  زا  لبق  لراهرسیا :

هیلع رصان  تاغیلبت  تلع  .تسا  هدومن  ظفح  نانچمه  يوروش  اب  ار  دوخ  طباور  تسا  مسینومک  اب  هزرابم  یعدم  هک  یلاح  رد  رـصان 
هدش ادیپ  قارع  رد  وا  يارب  یبیقر  نونکا  یلو  .دوب  هنایمرواخ  رد  يوروش  تسایس  لماع  اهنت  يو  نونک  ات  هک  تسا  نیا  اهتسینومک 

.تسا

هک دیسر  میهاوخ  هجیتن  نیا  هب  دراذگب  دازآ  شیوخ  یبلط  هعسوت  تسایس  همادا  رد  ار  وا  دنک و  کمک  رصان  هب  دهاوخب  برغ  رگا 
یلامش و ياقیرفا  هنایمرواخ و  یبونج  تمسق  رد  هدوب و  يوروش  تایونم  يارجا  لماع  قارع  روشک  هنایمرواخ  یلامـش  تمـسق  رد 

ای ندرا و  نانبل -  دننام  برغ  رادفرط  ياهروشک  تخادرپ و  دهاوخ  برغ  ناتسود  مامت  یبوکرس  هب  هنادازآ  رصان  يزکرم 

.تفر دنهاوخ  نیب  زا  يرگید  زا  سپ  یکی  يدوعس  ناتسبرع  دننام  فرط  یب  ياهروشک 

.دوب دهاوخ  مسینومک  تفرشیپ  رد  عیرست  رصان  هب  کمک  جیاتن  زا  رگید  یکی 

ار ذوفن  قطانم  میسقت  وا  هب  فچشورخ  هک  تسین  دیعب  یلو  میرادن  یعالطا  رـصان  هب  فچـشورخ  ریخا  همان  تایوتحم  زا  ام  هچ  رگا 
دهاوخب یتدم  زا  سپ  یلو  دراذگ  دازآ  دوخ  یبلط  هعسوت  تسایـس  رد  ار  رـصان  برغ  نونکا  رگا  لاح  ره  هب  .دشاب  هدرک  داهنـشیپ 

.دش دهاوخ  لسوتم  يوروش  هب  اددجم  اروف و  يو  ددرگ  هطقن  کی  رد  رصان  زیمآزواجت  مادقا  عنام 

لقتسم يدوز  هب  تسا  رارق  هک  ایلاتیا  یلاموس  مدرم  تیرثکا  ًالثم  .دنتسه  كانمیب  رصان  تسایـس  زا  ییاقیرفا  ياهروشک  نونکا  مه 
تسخن همورکن  نینچمه  .دنک  بذج  دوخ  يوس  هب  ار  روشک  نیا  تسا  نکمم  دشاب  دازآ  يو  رگا  یلو  دنتسه  رصان  فلاخم  دنوش 

سیئر هبیقروب  تسین  دـقتعم  وا  یتسینومکدـض  هزراـبم  هب  هجو  چـیه  هب  هدوـب و  تحاراـن  هزادـنا  یب  رـصانلادبع  شور  زا  اـنغ  ریزو 
سنوت روهمج 

.درادن رصان  هب  يدامتعا  نیرتکچوک  تسا  برغ  یمیمص  ناتسود  زا  یقیقح و  تسرپ  نهیم  کی  هک  زین 

(1) .دش دهاوخ  یگرزب  هعجاف  هب  رجنم  رصان  هب  برغ  کمک  هکنیا  هصالخ 

تـسد ياهروشک  یهارمه  موزل  رـصانلادبع ، لامج  هیلع  ناتـسلگنا  اکیرمآ و  كرتشم  گنهامه و  عضاوم  هب  هراشا  اب  لراـه  رـسیا 
لامج هیلع  یمالـسا  ياـهروشک  یـضعب  داـحتا  راتـساوخ  دزـشوگ و  ار  رـصم  هیلع  سیلگنا  لیئارـسا و  اـکیرمآ ، عضاوم  اـب  هدـناشن 

روهمج سیئر  رصانلادبع 
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: تسا لیئارسا  تسایس  اب  یهارمه  رصم و 

؟ داد رارق  ریثأت  تحت  ار  نآ  ناوت  یم  هزادنا  هچ  ات  تسیچ و  رصانلادبع  هرابرد  ناتسلگنا  اکیرمآ و  تسایس  لاوئس :

زا دیامن و  یمن  رصانلادبع  هرابرد  یهابتـشا  هاگچیه  یتلود  هاگتـسد  هک  میوگب  نانیمطا  اب  مناوت  یم  ناتـسلگنا  هرابرد  لراه : رـسیا 
درک و یم  رکف  ام  لثم  قباس  هجراخ  روما  ریزو  سلاد  .تسا  توافتم  یمک  عضو  اکیرمآ  رد  اـما  .دوب و  تحاراـن  دـیابن  ظاـحل  نیا 

هجراخ ترازو  هنایمرواخ  هرادا  رد  رـصانع  یـضعب  تسا  نکمم  یلو  .دشاب  قفاوم  ام  هدـیقع  اب  زین  رتره  وا  نیـشناج  منک  یم  روصت 
زا ریغ  اکیرمآ 

يا هدیقع  نینچ  زا  زین  یمومع  راکفا  تسا  نکمم  نمـض  رد  .دنـشاب  قفاوم  رـصانلادبع  هب  لمع  يدازآ  ضیوفت  اب  هدومن و  رکف  نیا 
سک ره  هک  تسا  هدرک  هریخ  ار  اهنآ  مسینومک  اب  هزرابم  هلئسم  يردق  هب  هدوب و  یتاساسحا  یلیخ  اهییاکیرمآ  اریز  .دیامن  ینابیتشپ 

دنارب نابز  رب  یتسینومکدض  نانخس 

.دریگ یم  رارق  اهنآ  لوبق  دروم 

تسا رـضاح  اکیرمآ  تسا  هتفگ  دنک و  یم  رکف  ام  لثم  زین  وا  مینیب  یم  دوش  هعجارم  رواهنزیآ  یتاعوبطم  ریخا  هبحاصم  هب  رگا  یلو 
.تسا فلاخم  قارع  یلخاد  روما  رد  تسا ) رصانلادبع  روظنم   ) هناگیب تلاخد  عون  ره  اب  دیامن و  کمک  مساق  میرکلادبع  هب 

نادوـس و ندرا -  ناـنبل -  دـننام  برغ  رادتـسود  ياـهروشک  هب  يزادـنا  تسد  یبـلط و  هعـسوت  رـصانلادبع  روـظنم  هک  ییاـجنآ  زا 
.درک دنهاوخن  یهارمه  یتسایس  نینچ  اب  تقو  چیه  اهییاکیرمآ  تسا  یهیدب  تسا  لیئارسا 

يارب اهنآ  رظن  دـنیامن  ذاختا  صخـشم  تباث و  شور  لیئارـسا  ندرا و  هیکرت -  ناریا -  صوصخب  هقطنم و  دازآ  ياهروشک  هچنانچ 
ناریا زا  تاقوا  یـضعب  یلو  .دـنا  هتـشادن  يدـیدرت  زگره  رـصانلادبع  اب  دوخ  تفلاخم  رد  اـهکرت  .دراد  يداـیز  تیمها  اـهییاکیرمآ 

دحتم و تسایس  روشک  دنچ  نیا  رگا  هک  یلاح  رد  دیامن  یم  كوکشم  ار  اهنآ  هدیـسر و  اهییاکیرمآ  شوگ  هب  یفلتخم  ياه  همزمز 
هتشاد یقفتم 

(1) .تشاد دنهاوخ  اکیرمآ  تسایس  يور  ار  ریثأت  رثکادح  عطق  روط  هب  دنشاب 

رصم تیمها  زا  ناشن  لاس 1350 ، رد  كاواس ، سیئر  يریصن  اب  لیئارـسا  یتاعالطا  سیورـس  تقو  نواعم  ینومدا  موهان  تارکاذم 
روهمج سیئر  تاداس  اکیرمآ و  نیب  طباور  يرارقرب  هب  یحیولت  روط  هب  ینومدا  وگو ، تفگ  نیا  رد  .دراد  یتسینویهـص  میژر  يارب 

هدرک هراشا  رصم  تقو 
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سیئر اب  اه ، يرصم  اب  میقتسم  هرکاذم  يارب  لیئارسا  یگدامآ  وکسم و  هب  تاداس  رفس  هرابرد  و 

: دراد وا  یتاعالطا  هیلخت  رد  یعس  یتح  دنک و  یم  تروشم  كاواس 

ناتـسکاپ دنه و  نیب  هناحلـسم  تاشقانم  زورب  لیلد  هب  هک  هتـشاد  راهظا  تاداس  لیئارـسا  هیلع  گنج  عورـش  دروم  رد  ینومدا : ياقآ 
رد تاداس  قطن  هب  تسین  دب  میدرک  یم  تبحـص  اوه  بآ و  دروم  رد  .تسا  هدرک  رظن  فرـص  یلیئارـسا  ياهورین  هب  هلمح  زا  اتقوم 

.منک دای  زین  هم  دروم 

.یعیبط هم  هن  تسا  یسایس  هم  روظنم  هتبلا  كاواس : تسایر 

یلیئارسا نوتـس  هب  هلمح  هب  ممـصم  رـصم  ییاوه  يورین   [ 1967  ] لاـس 67 هیئوژ  رد  .تسا  یعیبـط  هم  ناـمه  روظنم  ینومدا : ياـقآ 
هک تسا  یتاـملک  نیع  نیا  .دـیدرگن  ماـجنا  هلمح  نیا  زئوـس  لاـناک  زارف  رب  هـم  دوـجو  هنافـسأتم  اـما  دوـب  زئوـس  لاـناک  رد  رقتـسم 

.درک هراشا  نآ  هب  دوخ  قطن  رد  تاداسرونا 

ریگرد لیئارـسا  بارعا و  ههبج  ناتـسکاپ و  دـنه و  ههبج  ینعی  ههبج  ود  رد  هتـساوخ  یمن  اریخا  مه  يوروش  هک  دوش  یم  هتفگ  هتبلا 
.دوش

زئوس قرـش  رد  لیئارـسا  روضح  لوبق  اب  تافالتخا  لصف  لح و  هکنیا  رب  ینبم  میا  هدرک  تفاـیرد  یـشوخ  راـبخا  كاواـس : تساـیر 
.دوب دهاوخ  ریذپ  ناکما 

تاداس هچ  رگا  يراج  لاس  رد  .دوبن  بوخ  عاضوا  لبق  لاس  ات  هتبلا  .دوش  زاب  اددـجم  زئوس  لاناک  هک  میراودـیما  ام  ینومدا : ياـقآ 
.تسین روطنیا  هک  دـنا  هتفگ  ام  هب  اکیرمآ  علطم  لفاحم  یلو  دـشاب  یم  عطق  اکیرمآ  اب  رـصم  طباور  هک  هتفگ  یم  دوخ  ياه  قطن  رد 

دنهاوخ یمن  اهسور  هک  تسا  یعیبط 

.دنوش ریگرد  اکیرمآ  اب  میقتسم  روط  هب 

دننیشن یم  فقس  کی  ریز  امش  اب  دحتم  للم  نامزاس  رد  اهیرصم  هک  یلاح  رد  تسیچ  میقتسم  تارکاذم  لاکـشا  كاواس : تسایر 
.دشاب هتشاد  یتسرپ  هنهک  هبنج  دیاب  میقتسم  تارکاذم  زا  اهنآ  عانتما 

.میا هدوب  میقتسم  تارکاذم  راتساوخ  هشیمه  ام  هک  دیناد  یم  هتبلا  ینومدا : ياقآ 

؟ دیناد یم  هچ  يوروش  هب  تاداس  رفس  زا  امش  یتسار 

میناوت یمن  وا  تعجارم  زا  لبق  ات  تسا و  وکـسم  رد  یلاـم  يداـصتقا و  تارکاذـم  تهج  اـم  ییاراد  ریزو  نونکا  كاواـس : تساـیر 
.مییوگب تاداس  رفس  هب  عجار  يزیچ 

زا نینچمه  اهیوروش  تشاذگ  راشف  ریز  یسایس  جیاتن  بسک  روظنم  هب  ار  وا  يوروش  وکسم  هب  تاداس  یلبق  رفـس  رد  ینومدا : ياقآ 
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نادوس ندرک  دراو  روظنم  هب  دوخ  ذوفن  زا  هک  دنتساوخ  تاداس 

.دنک هدافتسا  دشاب  یم  تسینومکدض  يدرف  هک  یفاذق  هیور  رییغت  نینچمه  مزینومک و  هاگودرا  هب 
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دنه هب  ار  اهنیا  ایوگ  هدرک و  جراخ  رـصم  زا  رگید  ياهحالـس  يا  هراپ  هفاضا  هب  ار  دوخ  یکینورتکلا  تازیهجت  زا  يدادـعت  يوروش 
.تسا هداتسرف 

(1) .دنا هدرب  هحلسا  دنه  يارب  مه  قارع  زا  كاواس : تسایر 

( ریمض  ) ریماز يوز  لارنژ  روپیک ،) موی  ای   ) ناضمر گنج  هب  فورعم  لاس 1973 ، ربتکا  رد  لیئارسا  بارعا و  مراهچ  گنج  زا  سپ 
هب هدراو  تاراسخ  هب  هراشا  اب  ریماز  يوز  .دـهد  یم  هیارا  هراب  نیا  رد  یتاعالطا  دـنک و  یم  رادـید  كاواس  سیئر  اب  داـسوم  سیئر 

صوصخ هب  ریگرد ، نیفرط 

اکیرمآ شقن  هب  يا  هراشا  چیه  اما  .دهد  یم  شرازگ  رصم  يروس و  ياه  فرط  زا  هدمآ  تسد  هب  یـسور  میانغ  هب  هیروس ، رـصم و 
، یتاعالطا ینابیتشپ  مغر  یلع  اکیرمآ  .دنک  یمن  گنج  نیا  رد 

زاغآ رد   ) لیئارسا هزور  راهچ  یپ  رد  یپ  تسکش  .دش  لسوتم  تینما  ياروش  هب  گنج  نیا  رد  یتسینویهص  میژر   (2) یلام یماظن و 
لیئارسا ییاهر  تابجوم  يوحن  هب  دنک و  ینایمرد  اپ  یمـسر ) ینلع و  روط  هب   ) دیاب نتگنـشاو  هک  درک  دعاقتم  ار  نوسکین  گنج ،)

هب اذل  دروآ و  مهارف  ار 

.دریگ راـک  هب  ار  دوجوم  لوقعم  یقطنم و  تامادـقا  اـت  داد  روتـسد  هدـحتم ) تـالایا  تقو  هجراـخ  روـما  ریزو  يدوـهی ،  ) رجنیـسیک
تسیرورض هک  ار  يزیچ  ره  درک  یم  يراشفاپ  هتشادرب و  دوب  لیئارسا  هب  کمک  هار  رـس  رب  اکیرمآ  رد  هک  ار  یعناوم  همه  نوسکین 

تج هد  وا  .دوش  لاسرا  لیئارسا  هب 

نازیم زا  رتعیسو  بتارم  هب  گنج  نیا  رد  لیئارـسا  هب  اکیرمآ  ییاوه  یناسر  کمک  نازیم  .درک  لاسرا  لیئارـسا  هب  زین  یفاضا  موتناف 
رطاخ هب  نوسکین  زا   [ لیئارـسا تقو  ریزو  تسخن   ] ریامادـلگ ربتکا ، مهد  رد  .دوب  لاس 49-1948 ... گنج  رد  نانآ  یناسر  کـمک 

زا هدـحتم  تالایا  يارچ  نوچ و  یب  ینابیتشپ  اکیرمآ و  هبناـج  همه  ياـه  کـمک  يور  ره  هب   (3) .درک رکـشت  اکیرمآ  ياه  کمک 
یـشاپورف و زا  دوب ، هتفرگ  رارق  طوقـس  هناتـسآ  رد  گنج  زاـغآ  ياـهزور  رد  هک  ار  یتسینویهـص  میژر  هک  دوب  يدـح  هب  لیئارـسا ،

گنج نیا  رد  اکیرمآ  شقن  اه و  کمک  رارسا  نتـشاد  هگن  ناهنپ  رد  یعـس  هراومه  اه  تسینویهـص  اما  .داد  تاجن  یمتح  تسکش 
: دروآ یمن  نایم  هب  ایاضق  نیا  زا  يرکذ  چیه  شا  یناریا  ياتمه  اب  دوخ  تارکاذم  رد  داسوم  سیئر  هک  يروط  هب  .دنا  هتشاد 
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[1352]52/ رذآ 28  [ ریماز  ] ریمض لارنژ  اب  كاواس  تسایر  راسمیت  هبناجود  تارکاذم 

يریصن دبشترا  راسمیت  ناگدننک : تکرش 

دضتعم رگشلرس  راسمیت 

هواک راسمیت  متفه  هرادا  لک  ریدم 

یناما ياقآ 

طیحم ياقآ 

یچشرف يدابع  مناخ 

تافراعت

ار دوخ  حیـضوت  نآ  زا  لـبق  هتفه  ود  یکی  زا  مهاوخ  یم  نم  هتـسویپ ، عوقو  هب  یگنج  اریخا  دـیناد  یم  هک  روطناـمه  ریمـض : لارنژ 
رطاخ هب   ) میدوبن یگنج  نینچ  رظتنم  ام  یسایس  رظن  زا  .میامن  عورش 

زا دش  عورش  گنج  یتقو  دننک و  یم  اوق  زکرمت  اهیرصم  هک  دوب  نشور  ًالماک  یماظن  دروم  رد  يوروش ) اکیرما و  یتسود  تیعقوم 
اهورین شرتسگ  .میدوب  رب 9  کی  ام  هقطنم  رد  کنات  زکرمت  رظن 

رد .هزیروتوم  رگشل  کی  لقتسم  پیت  ود  یهرز -  رگشل  ود  هدایپ -  رگشل  جنپ  .دوب  قیرط  نیا  هب 

اب دندش و  یم  تیامح  یهرز  ياه  پیت  هلیسو  هب  هک  تسا  زئوس  لاناک  زا  يرصم  ماظن  هدایپ  ياهرگـشل  روبع  هب  طوبرم  دعب  هلحرم 
هس هب  کی  اهنآ  تبسن  فرط  زا  کنات  يورین  شیازفا  دوجو 

.دنـشکب شیپ  ار  هلئـسم  یـسایس  هبنج  دـننک و  زکرمتم  ار  ناـشیاهورین  دـنرذگب  لاـناک  زا  هک  دوـب  نیا  اهیرـصم  فدـه  .دوـب  مین  و 
گنج .دندومن  فقوتم  لاناک  يرتمولیک  رد 10  ار  اهنآ  یلیئارسا  ياهورین 

رگشل ود  میدرک  فقوتم  ار  هیروس  ام  هک  ینامز  رد  تمسق ، نیا  رد  دوب  هیروس  هقطنم  رد  دیدش 

میداد و تسد  زا  کنات  طقف 10  ام  اهیرصم 250 و  هک  دوب  عقوم  نیا  رد  یـساسا  دربن  دنداد و  روبع  لاناک  زا  اهیرـصم   [ ار  ] یهرز
هلمح یهرز  ياهورین  هب  یتقو  هک  دوب  نیا  میتفرگ  ارف  هک  یسرد 

هک دوب  گنج  زا  هلحرم  نیا  رد  میوش  یم  لمحتم  يرتشیب  تراسخ  ینیمز  يورین  هب  هلمح  رد  یلو  مینیب  یمن  يدایز  تراسخ  مینک 
.دومن سب  شتآ  همزمز  هب  عورش  يوروش 

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 722 

http://www.ghaemiyeh.com


تسد زا  اهیرصم   [ ار  ] کنات عقوم 800  نیا  رد  میدومن  روبع  لاناک  زا  دایز  ياوق  زکرمت  اب  هدومن و  هلمح  اـم  [ 1973  ] ربتکا رد 18 
تفرشیپ لاناک  فرط  نآ  رد  ام  ربتکا  زور 21  ات  .تسا  یندید  بلاج و  رایسب  هقطنم  نیا  .میداد  تسد  زا  کنات  زین 300  ام  دنداد و 

نوچ دش  ام  عفن  هب  هدومن و  یضقنم  ار  سب  شتآ  نیا  اهیرصم  رد 23  هدرک و  لوبق  ار  سب  شتآ  رد 21 و 22  میدومن و 
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.تسا نکممریغ  يزوریپ  هدنیآ  گنج  رد  هک  دندرک  كرد  فرط  ود  ره  تیعقوم  نیا  رد  .میدومن  عطق  ار  موس  رگشل  طابترا 

بجعتم رایـسب  ام  .دنگنج  یم  بوخ  دـننک  عورـش  یلبق  هشقن  اب  یتقو  منک  ضرع  یلک  روط  هب  دـیاب  رـصم  یگنج  ییاراک  دروم  رد 
نارگ هدیچیپ و  ياهحالس  اب  دح  هچ  ات  اهنآ  هک  میدید  یتقو  میدش 

.دندرک یم  اهر  کشوم  ددع  نارازه  یفده  ره  يارب  دنهد  یم  رارق  هدافتسا  دروم  يدایز  رادقم  هچ  ات  .دنشاب و  یم  زهجم 

رد .دنهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  يورین  ینیـشن  بقع  رد  دنراد  مه  قح  دـننک  ینیـشن  بقع  دـیابن  هجو  چـیه  هب  دـندقتعم  اهیرـصم 
زا ار  دوخ  نزاوت  دوـش  هلمح  اـهنآ  هب  دنـشاب و  تکرح  لاـح  رد  رگا  اهیرـصم  هکنیا  رگید  هتکن  .دراذـگ  یم  ریثأـت  مه  دارفا  هیحور 

زا ام  مه  لاناک  برغ  رد  .دنهد  یم  تسد 

.میدرک هدافتسا  عوضوم  نیمه 

نازابرس و یلامش ، هرک  نابلخ  رفن  تسه 300  مه  زونه  هک  دوب  اجنآ  ریازجلا  پیت  کی  .تشاد  کـنات  رصم 2500  گنج  نیا  رد 
هیلع رب  عطاق  روط  هب  هک  دـندوب  ییاهورین  اهنیا  یقارع ، رتناه  ياهامیپاوه  نادوس -  شکارم -  نازابرـس  یبیل -  ژاریم  هدـنگنج ]  ] 40
دوخ طوطخ  نوچ  تسا ، رصم  عفن  هب  درذگب  هک  زور  ره  .میراد  هلصاف  هرهاق  اب  رتمولیک  طقف 100  ام  .دندومن  تکرش  گنج  رد  ام 

ار

.درک میهاوخ  ینیشن  بقع  امتح  ام  نآ  زا  دعب  تسا  ونژ  سنارفنک  زا  لبق  ات  رظن  نیا  هتبلا  .دنک  یم  تیوقت 

.دوب روطچ  اهرازکمن  هقطنم  رد  اهکنات  رونام  ماقم : مئاق  راسمیت 

هب هدزاود  نامیاهورین  تبسن  نالوج  هقطنم  رد  .تسا  رقتـسم  اجنآ  ام  ياهدحاو  زا  یکی  دشن و  یگنج  هقطنم  نیا  رد  ریمـض : لارنژ 
قفوم ام  ربتکا  رد 18  .دوب  بوخ  اهیروس  راک  لوا  زور  رد  .دوب  کی 

لر ییاوه  يورین  لامش  رد  .درک  یم  هزرابم  يروس  کنات  هیلع 1000  ام  کنات  هقطنم 300  نیا  رد  مینک  فقوتم  ار  اهیروس  میدش 
گنج دراو  رطاخ  ترـسم  اب  اه  یقارع  دـندش  گنج  دراو  هارکا  اب  اـه  یندرا  .داد  ماـجنا  هیروس  يورـشیپ  زا  يریگولج  رد  یگرزب 

.دوب هرـصاحم  رد  اهنآ  کنات  ات 60  دـندش 50  رادـیب  باوخ  زا  یتقو  ربتکا  رد 12  .دندوب  يدـب  حطـس  رد  یگنج  رظن  زا  دـندش و 
دنچ هک  میدیسر  ییاج  هب  ام  لامش  رد  هدرک ، تعجارم  ناشکنات  دنداد و 370  تسد  زا  کنات  اهیقارع 130 

.میداد رارق  هناخپوت  فده  ار  قشمد  راب 

؟ دننک یمن  تکرش  سنارفنک  رد  اهیروس  ارچ  امش  رظن  هب  ماقم : مئاق  راسمیت 
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.درادن دوجو  دنتسه  يروس  هکنیا  زج  یلیلد  ریمض : لارنژ 

؟ دنهد یمن  ار  ارسا  تسیل  ارچ  ماقم : مئاق  راسمیت 

ارسا نتفرگ  يارب  ام  رارصا  دنا و  هداد  تسد  زا  گنج  رد  ار  زیچ  همه  نوچ  .دنناد  یم  دوخ  يارب  هدنرب  تراک  ار  نیا  ریمض : لارنژ 
نیا نم  رظن  زا  دنریگب و  ام  زا  یفعض  هطقن  اهنآ  هک  هدش  ثعاب 

: مناسرب ضرع  هب  دیاب  هک  دراد  دوجو  یتاکن  .تسا  هدوب  طلغ  تیساسح 

ياهکشوم يوکس  ات 30   20 امیپاوه -  140 تسا -  هدراذگ  هیروس  رصم و  رایتخا  رد  کنات  ات 1400  يوروش 1300  گنج  زا  دعب 
زا يریگولج  لیلد  هب  مه  ام  .رصم  هب  تسا ] حیحـص  ًالامتحا 100   ] امیپاوه  1000 تسا -  هداد  هیروس  هب  کـنات   850 ییاوهدض - 

ًالوصا اـه  یلیئارـسا  .دـید  تراـسخ  نیمز  يور  يوروش  ياـمیپاوه  دـنچ  هک  میدرک  ناراـبمب  ار  هیروس  ياـههاگدورف  اـهکمک  نیا 
رد داقتنا  زا  لیئارسا  لخاد  رد  ار  سک  چیه  دنتسه  دازآ  نتـشون  رد  هک  یلیئارـسا  ياه  همانزور  لیلد  نیمه  هب  دنتـسه و  مسیخوزام 

.دنا هدراذگن  ناما 

اب برغ  يایند  منک  یم  رکف  تسین  هنالداع  دننک  یم  تمالم  يژرنا  نارحب  ظاحل  زا  ار  لیئارسا  هکنیا 

.تسا دایز  رایسب  دراذگ  یم  اج  هب  تیعقوم  نیا  رد  يوروش  هک  يرثا  تسا و  هجاوم  يربهر  نارحب 

؟ تسیچ شعون  دیدروآ و  تسدب  هچ  گنج  نیا  رد  یسور  تازیهجت  زا  كاواس : تسایر  راسمیت 

راک کـشوم  نآ  فقـس  يور  رب  هک  ییاهـشوپ  هرز  ربرفن )  ) شوپ هرز  اـهکنات - عاونا  هیلک  مراد  داـی  هب  هک  اـجنآ  اـت  ریمـض : لارنژ 
ادـیپ ار  نآ  هلکـشتم  رـصانع  یلو  میدرکن  ادـیپ  لـماک  روط  هب  ار  ماس 6  اـم  ماـس 3 - ماس 2 و  ياهکـشوم  اهلپ ، عاونا  .دنا  هدراذـگ 

روط هب  ار  خرس  مشچ  ياهکشوم  عاونا  مامت  .میدومن 

.میدرب راک  هب  بارعا  دوخ  هیلع  ام  ار  کنات  دودح 200  رد  کناتدض  ياهکشوم  لماک و 

.دنداد ندرا  هب  دندوب  هدرک  تفایرد  هک  ار  ییاهکنات  زا  يدادعت  اهیروس  هک  میتشاد  يربخ  هواک : راسمیت 

زا يدادـعت  دـیاش  داد و  تسد  زا  اه  یقارع  هلیـسو  هب  ام  ياهکنات  اب  هباشت  تلع  هب  ار  دوخ  کنات  دودح 20  رد  ندرا  ریمض : لارنژ 
میدراذگ اج  هب  نالوج  هقطنم  رد  ام  لوا  هلحرم  رد  هک  ار  ییاهکنات 

میا هدومن  يروآ  عمج  نفار  هقطنم  رد  ویوآ  لت  یکیدزن  رد  میدروآ  تسدـب  هک  ار  یتازیهجت  ماـمت  اـم  .دـشاب  هداد  ندرا  هب  هیروس 
(1) .دومن دنهاوخ  هظحالم  ار  اهنآ  همه  دنروایب  فیرشت  راسمیت  رگا  هک 
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، يّرس يدنب  هقبط  هرامش 191 ، خروم 6/10/52 ، متفه ، هرادا  لک  تریدم  هب  كاواس  تسایر  راسمیت  هزوح  زا  طیحم  شرازگ  - . 1
رذآ 1352. هرکاذم 28  خرات 
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لیئارسا رصم و  شزاس  رد  يولهپ  اضردمحم  يرگ  هطساو 

هب یتسینویهـص  میژر  روپیک ) موی  اـه ، یلیئارـسا  هتفگ  هب  و   ) ناـضمر گـنج  هب  فورعم  لیئارـسا ، بارعا و  مراـهچ  گـنج  زا  سپ 
، یخیرات عطقم  نیا  رد  اه  تسینویهص  .درک  یم  زاین  ساسحا  رـصم ، روهمج  سیئر  تاداسرونا  اب  طابترا  يرارقرب  هب  تبـسن  تدش 
اب ات  تفای  تیرومأـم  لیئارـسا ، ریزو  تسخن  يوس  زا  داـسوم ، سیئر  ریماز  يوز  .دـندرک  لاـعف  تدـش  هب  ار  نارهت  داـسوم - روحم 

مهافت يرارقرب  هب  یجنایم  هطـساو و  ناونع  هب  دـنک ، راداو  ار  يولهپ  اضردـمحم  نآ  سأر  رد  یهاشنهاش و  ناریا  كاواـس ، بیغرت 
یـسایس ياه  قفاوت  هب  هراشا  زا  سپ  يریـصن ،)  ) كاواس سیئر  اب  تاقالم  رد  ریماز  يوز  .دنک  مادقا  شالت و  رـصم  لیئارـسا و  نیب 

نیب تاقالم  يارب  ناریا  ات  دـنک  یم  اضاقت  برع  ناهج  رد  يوروش  تیعقوم  عضاوم و  زا  ینارگن  زاربا  یتسینویهـص و  میژر  ناریا و 
هب ار  میژر  نآ  مایپ  لیئارـسا ، یعقاو  کیدزن و  تسود  ناونع  هب  هاشاضردمحم  صخـش  هدرک و  تطاسو  اه  يرـصم  اه و  یلیئارـسا 

.دنک غالبا  رصم  روهمج  سیئر  تاداسرونا 

ریمض لارنژ  اب  كاواس  تسایر  راسمیت  هبناج  ود  تاقالم 

ياهیراکمه نآ  تلع  دیاش  دـنا  هدرک  باختنا  تیرومأم  نیا  يارب  ارم  ریزو  تسخن  ياقآ  هک  تسا  نم  راختفا  ثعاب  ریمـض : لارنژ 
تظافح تیاهن  رد  همه  هک  تسا  هدوب  ام  هتشذگ  زیمآ  تیقفوم 

.تسا هدیدرگ  ماجنا 

رد هتـشذگ  رد  نوچ  .تخادرپ  میهاوخ  يداصتقا  لئاسم  هب  دعب  دومن و  مهاوخ  ضرع  یـسایس  عاضوا  هب  عجار  يرـصتخم  حیـضوت 
.دومن مهاوخن  عوجر  هتشذگ  هب  اذل  میا  هدیسر  قفاوت  هب  هشیمه  یسایس  دراوم 

- دنک یم  هدافتسا  دوخ  عفن  هب  فلتخم  ياهـشبنج  زا  هشیمه  يوروش  هک  میناد  یم  یبوخ  هب  گرزب -  ياهتردق  هب  عجار  هملک  دنچ 
هک یتقوم  حلص  دروم  رد  .دنک  ادیپ  هعسوت  دوخ  هدنیآ  رد  ات  دهد  یم  هعـسوت  اه  تلم  لخاد  اهتلم و  نیب  رد  ار  اهنارحب  تافالتخا و 

يوروش دنک - یم  تیامح  نآ  زا  اکیرما 

- درادن نآ  تسایـس  رد  يذوفن  یلو  دنک  یم  یگداتـسیا  يوروش  لباقم  رد  دازآ  ناهج  هچرگ  هک  میفـسأتم  ام  .تسین  نآ  رادـفرط 
ذوفن مسینومک و  هب  برغ  ناهج  هک  تسا  تسد  رد  ییاه  هنومن  یتح 

یلو میدرک  تقفاوم  اهییاکیرما  اب  تقوم  حلص  دروم  رد  ام  مدنگ .) تسایس   ) تسا هدرک  کمک  نآ 

تسد رد  هقطنم  نیا  ياهتلم  تشونرس  مینک  یم  رکف  ام  .تسین  هقطنم  رد  یلدتسم  شور  اهنآ  شور 
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نیا رد  هشیمه  ام  .تسا  هدوب  هقطنم  رد  يوروش  يارب  يذوفن  هلیـسو  کی  هنایمرواخ  گنج  کش  نودـب  .دـشاب  یم  اـهتلم  نیا  دوخ 
تاقالم .دریگب  مه  ار  يوروش  ذوفن  يولج  لاح  نیع  رد  دـشاب و  لیئارـسا  عفانم  ظفاح  هک  دراد  دوجو  یحرط  ایآ  هک  میا  هدوب  رکف 

اب هک  رـصم  تسایـس  زا  تمـسق  نآ  زا  میا  هتـساوخ  هشیمه  اـم  یکیژتارتـسا  رظن  هطقن  زا  .دوب  یبوخ  یمرگلد  رـصم  لیئارـسا و  نیب 
ياهشبنج

لـصاح يدایز  ياهتیقفوم  تلم  ود  نیب  طباور  هعـسوت  رظن  زا  .مییامنب  زین  يوریپ  هدومن و  يرادبناج  درادن  یگنهامه  برع  یطارفا 
يور رب  مه  زونه  برع  یطارفا  ياهـشبنج  رثا  دـنناد  یم  تباـث  رما  کـی  هقطنم  رد  ار  يوروـش  روـضح  اهیرـصم  نکیل  .تسا  هدـش 

.دنناد یم  مه  راسمیت  دوخ  هک  مراد  یلیالد  مدومن  هک  یضیارع  يود  ره  يارب  .دراد  دوجو  رصم  ینونک  تسایس 

مغریلع یلو  میراد -  كرتشم  هدیقع  کی  يوروش  لابق  رد  رصم  تسایس  رصم و  رد  يوروش  ذوفن  دروم  رد  ود  ره  اهییاکیرما  ام و 
هتسویپ عوقو  هب  رصم  رد  هک  یتارییغت  هجوتم  قیاقح  نیا 

تقفاوم اهیرصم  شور  اب  قفاوت  نیا  هب  ندیسر  هار  رد  میسرب -  زین  یقفاوت  هب  میراودیما  میتسه و 

هک دنتـسه  يدارفا  لیئارـسا  رد  مه  زوـنه  اریز  تشاد  ینارحب  یعـضو  میقتـسمریغ  هرکاذـم  اـب  قـفاوت  لیئارـسا  رد  یناـمز  .میدوـمن 
.درک یگدنز  دنک  یم  یفن  ار  ام  دوجو  هک  يروشک  رانک  رد  دوش  یمن  دندقتعم 

قیرط زا  حلص  تارکاذم -  هک  میا  هدرک  قفاوت  ام  الاح  .دوب  ام  طیارش  زا  هتشذگ  رد  میقتسم  هرکاذم 

دهاوخ نآ  رس  رب  هچ  مینادب  دیاب  مینک  یم  كرت  ههبج  رد  ار  یطخ  یتقو  یلو  .ددرگ  ماجنا  اکیرما 

.میراد عالطا  زین  تاداس  ياهتیدودحم  زا  ام  هتبلا  .میا  هدومن  بسک  یسایس  زایتما  هچ  ضوع  رد  ام  ای  دمآ و 

نتفر زا  لبق  ام  رگا  .مینک  نایب  دروآ  دـهاوخ  لمع  هب  رـصم  زا  هیتآ  رد  فنژرب  هک  يدـیدزاب  زا  ار  نامدوخ  طابنتـسا  دـیهدب  هزاـجا 
هلـصاف نیا  رد  میهاوخ  یم  اـم  .داد  دـهاوخ  سکع  هجیتن  راـک  نیا  مینک  تقفاوم  هقطنم  رد  ینیـشن  بقع  دروم  رد  رـصم  هب  فنژرب 

نآ میهد و  ماجنا  ار  حلص  تارکاذم  مود  هلحرم 

.میناسرب ارجا  هلحرم  هب  ار 

حلص نامرهق  فنژرب  دنهاوخ  یمن  اهییاکیرما  مناسرب -  ضرع  هب  ار  يّرس  رایسب  هبنج  کی  مهاوخ  یم 

نیا نادرگراک  اهنت  درک  شومارف  دـیابن  دـنراد - نظءوس  تاداس  هب  زونه  اهییاکیرما  منک  یم  رکف  نم  نمـض  رد  دـشاب - هقطنم  رد 
تین نسح  زا  دـهاوخ  یم  وا  .دـشاب  یم  زین  كریز  شوهاـب و  یلو  تسیفارح  درم  تاداـس  هچرگ  .تسا  تاداـس  رـصم  رد  شیاـمن 

هدافتسا دراد  ناکما  هک  اجنآ  ات  اکیرما 

.درک دهاوخ  هدافتسا  يوروش  ذوفن  زا  هداد  تیعضو  رییغت  دنکن  باجیا  شعفانم  یتقو  دیامن و 
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ناتـضرع هب  دـیاب  .میوش  هرکاذـم  دراو  حلـص  مود  هلحرم  دروم  رد  اهییاکیرما  قیرط  زا  میتسه  هدامآ  اـم  اـهنیا  ماـمت  فـالخرب  یلو 
.یسایس هن  تسا  یماظن  هلحرم  کی  مود  هلحرم  تاداس  هیور  هب  هجوت  اب  مناسرب 

يزیچ نینچ  رگا  دراد - دوجو  هدـیدرگ  ءاـضما  نیباـمیف  یمهم  یماـظن  دادرارق  يوروـش  هب  یمهف  رفـس  رد  هکنیا  رب  ینبم  یتاـعیاش 
دوخ و هب  میشاب  هدشن  هدامآ  عافد  يارب  ام  دشاب و  هتشاد  تحص 

.میا هدرک  تنایخ  نامناتسود 

دنارذگب ینویامه  ضرع  فرش  زا  يرتشیب  یضارا  نداد  يارب  ار  لیئارسا  یگدامآ  امـش  قیرط  زا  هک  تسا  راودیما  ام  ریزو  تسخن 
.دشاب حلص  يوس  هب  يدج  مدق  کی  نیا  هکنیا  رب  طورشم 

ره رد  یلیئارسا  تئیه  کی  اب  ار  يرـصم  تئیه  کی  ای  یلیئارـسا  کی  يرـصم و  کی  تاقالم  بیترت  مینک  یم  شهاوخ  امـش  زا  ام 
لوق امش  روضح  رد  ام  ات  دیهدب  دیتسه  لیام  هک  یحطس  ره  رد  اجک و 

طقف سب  دنتسه و  مهم  ترضحیلعا  صخش  طقف  ام  يارب  اریز  میهدب  اهنآ  هب  ار  يرتشیب  ياهنیمز 

چیه هن  میناد  یم  دوخ  یعقاو  تسود  ار  هل  مظعم  نوچ  دننک - لوبق  ار  ام  فرح  ناشیا  میهاوخ  یم 

.ار رگید  سک 

میهاوخ یم  .دـشاب  یم  رـصم  زا  فنژرب  دـیدزاب  هب  طوبرم  ماـیپ  نیا  .دـسرب  اهیرـصم  هب  امـش  قیرط  زا  میراودـیما  هک  میراد  یماـیپ 
ام .دریگ  تروص  ترفاسم  نیا  زا  لبق  هرکاذم  میراودیما  هچرگ  دش - دهاوخن  هتسب  حلص  هار  دیدزاب  نیا  زا  دعب  هک  دننادب  اهیرـصم 

.دوشب اهنآ  بناج  زا  ام و  بناج  زا  اهلح  هار  نیا  نماض  ناریا  دشاب و  حلص  يارب  يرگید  ياهلح  هار  گنج  زج  هب  میهاوخ  یم 

؟ دیهد یمن  ماجنا  اکیرما  اب  ار  راک  نیا  امش  ارچ  تسایر : راسمیت 

.تسا یفنم  باوج  ریمض : لارنژ 

، دنراد یتافالتخا  کیتکات  دروم  رد  دنقفاوم  مه  اب  یکیژتارتسا  دراوم  رد  لیئارسا  اکیرما و  هچ  رگا 

گنج زا  دعب  اهییاکیرما  میتفایرد  یعبنم  زا  ام  .تسا  یبوخ  هلیـسو  اکیرما  تسایـس  يارب  لیئارـسا  یناهج  ياهنارحب  بوچراهچ  رد 
ینیشن بقع  لوق  هدرک  تبحص  اهیرصم  اب  ام  عالطا  نودب  ربتکا 

.تسا هدوب  هتفرگ  تروص  یتفن  میرحت  ندش  فرطرب  يارب  نیا  هتبلا  دنا  هداد 

ریز هب  بارعا  ندرک  عمج  ناشرظن  اهیرـصم  دبای  همتاخ  گنج  دنتـساوخ  یمن  ود  ره  اهیرـصم  اهییاکیرما و  هک  مدقتعم  اصخـش  نم 
رد اـم  فرط  زا  یلک  گـنج  کـی  تمیق  هب  یتح  یتفن  میرحت  حیرـص  لـح  ناـهاوخ  اـهییاکیرما  دوب و  دوخ  يربهر  هب  مچرپ  کـی 
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.دنا هدوب 

.دننادب زین  اهیرصم  میلیام  هک  منک  یم  ضرع  ار  يرگید  یبایزرا 

يارب یلقتسم  هنادازآ و  شور  اذل  درادن - هتشذگ  لباقم  رد  يدهعت  هنوگ  چیه  لیئارسا  ینونک  تلود 

.درادن دروم  نیا  رد  يدیدرت  دراد و  حلص  يوس  هب  تکرح 

لیکـشت رد  بازحا  مامت  ینعی  .دـیایب  راک  يور  یلم  تلود  کی  هک  دروآ  یم  راشف  فلاخم  حانج  لیئارـسا  رد  اریخا  دـیراد  عالطا 
.دنشاب هتشاد  تکرش  تلود 

یناـبرق نداد  يارب  ار  تلم  هک  تسا  یتلود  نینچ  اـهنت  اریز  .دروخ  یم  گـنج  درد  هب  طـقف  یتلود  نینچ  منک  ضرع  دـیاب  نم  هتبلا 
لیکشت رادفرط  هک  ویرای  لارنژ  لثم  يدارفا  لاح  نیا  اب  یلو  .دریگب  ار  راک  نیا  يولج  نونکات  هتـسناوت  نیبار  ياقآ  .دنک  یم  هدامآ 

هدرک كرد  ار  عوضوم  نیا  نونک  ات  دیاب  دـنک  راک  بوخ  رـصم  یتاعالطا  هاگتـسد  رگا  .دـنراد  دوجو  هنیباک  رد  تسا  یلم  تلود 
.دنناد یم  مزال  ار  یلم  تلود  لیکشت  نایاد  لارنژ  رادفرط  حانج  .دنشاب 

.دننکب ام  هب  یکمک  دنناوت  یم  ام  ناتسود  ایآ  مینک -  یم  رکف  روطچ  ام  هک  میتفگ  رصم  دروم  رد 

(1) .دناسر مهاوخ  هناکولم  كرابم  ضرع  فرش  هب  ار  امش  ضیارع  نم  تسایر : راسمیت 

رد نآ  زا  سپ  دـناسر و  یم  يولهپ  اضردـمحم  عالطا  هب  ار  اـه  یلیئارـسا  تساوخرد  شرافـس و  كاواـس ، سیئر  يریـصن  راـسمیت 
: دهد یم  شرازگ  نینچ  داسوم  سیئر  هب  ار  هجیتن  خیرات 9/10/1353 ،

ریمض لارنژ  اب  كاواس  تسایر  راسمیت  هبناجود  تاقالم 

هطوبرم لوئسم  اب  دندومرف  یلام  کمک  دروم  رد  .مدیناسر  ضرع  هب  ار  تاشرازگ  نیع  زورما  یبایفرش  رد  كاواس : تسایر  راسمیت 
طوطخ هک  دوش  هیهت  يا  هشقن  دندومرف  هک  تسا  رـصم  هب  طوبرم  دـشاب  یلـصا  عوضوم  دـیاش  هک  رگید  عوضوم  .منک  یم  تبحص 

.دهد ناشن  دینک  ینیشن  بقع  دیتسه  هدامآ  دیا  هدومن  مالعا  هک  ار  رتشیب 

بقع رتـشیب  دـننکن ، تموـصخ  گـنج و  تبحـص  اهیرـصم  رگا  مناـسرب  ضرع  هب  هک  تسا  هدـش  هداد  هزاـجا  نم  هب  ریمـض : لارنژ 
.تسشن میهاوخ 

.دوش مولعم  طخ  اقیقد  هک  دنهاوخ  یم  نیا  يارب  ار  هشقن  ترضحیلعا  كاواس : تسایر  راسمیت 

يور درک  میهاوخ  یعس  ام  مهد و  یم  عالطا  نامدوخ  ریزو  تسخن  هب  بوخ  رایسب  ریمض : لارنژ 
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.میهدب ناشن  امش  هب  هدرک و  نییعت  ار  طخ  هشقن 

هب ناریا  روضح  رد  میهاوخ  یم  ام  .تسین  روطنیا  یلو  دنـشاب  یجنایم  ناشیا  میهاوخ  یم  اـم  هک  دـنا  هدرک  رکف  ترـضحیلعا  دـیاش 
.دنک كرد  ار  ام  تیعقوم  تسود  کی  ناونع  هب  ناریا  میهاوخ  یم  اریز  میهدب  لوق  اهنآ 

یفرح مه  ام  دنیامنن  تفایرد  يرتدایز  ياهحالـس  اهیرـصم  فنژرب  رفـس  هجیتن  رد  دـننادب و  یفتنم  ار  گنج  عوضوم  اهیرـصم  رگا 
لح و هدامآ  لیئارسا  دنیامرفب  اهیرصم  هب  دنناد  یم  تحلصم  هاشنهاش  رگا  .دش  میهاوخ  یلعف  طوطخ  زا  ندش  رود  هدامآ  میرادن و 

.تسا لصف 

.موش هاگآ  يداصتقا  دراوم  رد  رما  نیلوئسم  اب  امش  تارکاذم  هجیتن  زا  ات  منامب  نارهت  رد  نم  دییامرف  یم  امش  ایآ  راسمیت ]![ 

امـش دنـشاب و  یم  مزاع  هدـنیآ  هتفه  رد  ترـضحیلعا  نوچ  دـیهدب  ار  هشقن  بیترت  رتدوز  هتـشگرب و  امـش  كاواس : تسایر  راسمیت 
.دیرادن تقو  زور  ای 6  زا 5  رتشیب 

.داد مهاوخ  عالطا  ار  هجیتن  دییامرفب  امش  هک  یقیرط  ره  زا  نم  يداصتقا  دراوم  رد 

نیا رد  ریفـس  ياقآ  قیرط  زا  امـش و  يراـکمه  زا  صوصخب  مرکـشتم  زیچ  همه  زا  .منک  یم  تعجارم  حبـص  ادرف  نم  ریمـض : لارنژ 
(1) .تفرگ مهاوخ  سامت  امش  اب  دراوم 

.دـنک یم  یلیمکت  تاعالطا  هیارا  ياضاقت  دوخ  عوبتم  تلود  زا  يروف  يریـصن ، اضردـمحم و  رظن  قبط  داسوم ، سیئر  ریماز  لارنژ 
، هنامرحم تشاددای  کی  رد  زین  لیئارسا  ریزو  تسخن 

یتآ رفـس  رد  وا  ات  دـناسر  یم  ناریا  هاش  عالطا  هب  ار  یتسینویهـص  میژر  طیارـش  ریزو ، تسخن  ناونع  هب  هن  یـصخش ، یـصوصخ و 
ار اه  هنیمز  وگو و  تفگ  رـصم  روهمج  سیئر  تاداسرونا  اب  اـه  یلیئارـسا  زا  یگدـنیامن  تباـین و  هب  نمهب 1353 ،)  ) رـصم هب  دوخ 

همان نیا  رد  مامت ، یخاتسگ  اب  اه  یلیئارسا  هکنیا  رگید  هجوت  بلاج  هتکن  .دروآ  مهارف  نیفرط  شزاس  مهافت و  يارب 

ار هجیتن  رـصم ، ترفاسم  زا  تشگزاب  تاداس و  اب  تاقالم  زا  سپ  ات  دنا  هتـساوخ  يولهپ  اضردـمحم  زا  دوخ ، تابلاطم  مالعا  نمض 
یلیئارسا هداتسرف  ریفس و  یجنایم و  کی  شقن  رد  ارجام  نیا  رد  یهاشنهاش ، ناریا  لوا  صخش  رگید ، نایب  هب  .دنک  شرازگ  اهنآ  هب 

.دهد یم  ماقم  لزنت 

: دنک یم  نییبت  شیپ  زا  شیب  ار  لیئارسا  ناریا و  یتاعالطا  یسایس و  طباور  رارسا  عوضوم  نیا 

: دناسر یم  هناکولم  كرابم  هاگشیپ  ضرع  فرش  هب 
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هدربمان اب  اددجم  رکاچ  دوب  هتفرگ  تروص  ریمـض  لارنژ  اب  ًالبق  هک  یتارکاذم  وریپ  یلبق و  رارق  قبط  زور 15/10/53  تعاس 23  رد 
لارنژ هلیسو  ریز  هحورشم  بلاطم  هسلج  نیا  یط  تاقالم و 

: دش ناونع  ریمض 

نآ نوماریپ  هتسناوتن  تقو  یمک  تلع  هب  هک  هتشاد  میدقت  ناریا  هاشنهاش  ناونع  هب  یبتک  یـصوصخ  مایپ  کی  ، (1) ریزو تسخن  - 1
روط هب  عاضوا  هاگ  ره  اما  .دیامن  هرکاذم  لیئارسا  تلود  ءاضعا  اب 

.دوب دهاوخن  دوجوم  لیئارسا  هنیباک  ندرک  دعاقتم  رد  یلاکشا  دورب  شیپ  هاوخلد 

ربتکا گنج  یط  زئوس  لاناک  ینعی  اهنآ  نیلوا  هک  دراد  دوجو  یکیژتارتسا  عنام  ود  قرش  هب  برغ  زا  - 2

( قرش تهج  رد   ) زئوس لاناک  زا  دعب  هک  تسا  یتاعافترا  مود  عنام  .دمآرد  رصم  فرصت  هب  هتشذگ 

بوسحم لیئارسا  ياهزرم  يادتبا  ات  یکیژتارتسا  عنام  اهنت  نیرخآ و  تقیقح  رد  دراد و  رارق 

نودـب انیـس  يارحـص  رـسارس  رد  ورین  نیا  تکرح  دـیامن  روبع  مود  عنام  نیا  زا  دوش  قفوم  مجاهم  يورین  کی  هاگ  ره  ددرگ و  یم 
.دوب دهاوخ  ریذپ  ناکما  یلکشم  هنوگ  چیه 

بقع یلعف  طوطخ  زا  رتمولیک  ات 50  نیب 30  میرضاح  ام  هک  هدرک  مالعا  اهیرـصم  هب  هدربمان  رجنیـسیک »  » هب ام  یلبق  مالعا  ربانب  - 3
یتروص رد  مینک  یم  مالعا  ناریا  هاشنهاش  عالطا  يارب  طقف  اما  مییامن  ینیشن 

عوضوم نیا  نوماریپ  رصم  زا  دیدزاب  زا  دعب  ناریا  هاشنهاش  دشاب و  یعقاو  حلص  ناهاوخ  رصم  هک 

عوضوم نیا  هاشنهاش  هک  تسنیا  ام  ياعدتسا  هتبلا  .مییامن  ینیشن  بقع  رتشیب  زین  مود  عنام  زا  یتح  میرـضاح  ام  دنـشاب  هدش  دعاقتم 
تاداهنـشیپ يانبم  رب  اکیرما  هجراخ  ریزو  قیرط  زا  هرکاذم  دنربب  یپ  ام  تین  نیا  هب  اهیرـصم  رگا  نوچ  دـنیامرفن  حرطم  هرهاق  رد  ار 

اب تشاد ) دـهاوخ  رارق  یکیژتارتسا  تاعافترا  برغ  رد  نآ  ياـهتنا  هک  یلعف  طوطخ  زا  رتمولیک  ات 50  ینیشن 30  بقع   ) ام ینونک 
.دش دهاوخ  هجاوم  تسکش 

رایتخا رد  یفاک  تاعالطا  مود  عنام  هژیوب  انیـس  يارحـص  یکیژتارتسا  عناوم  تیمها  زا  ناریا  هاـشنهاش  هک  تسنیا  یلـصا  روظنم  - 4
.دنشاب هتشاد  رارق  ام  عقوم  نایرج  رد  هل  مظعم  دیامن  حرطم  ار  عاضوا  تاییزج  تاداس  هاگ  ره  ات  دنشاب  هتشاد 

.دنرادن ار  یعقاو  حلص  هب  لین  يارب  تارکاذم  ماجنا  یگدامآ  زونه  رصم  هک  میا  هدیقع  نیا  رب  اکرتشم  اکیرما  ام و  - 5

ترفاسم زا  تعجارم  زا  دعب  ناریا  هاشنهاش  هاگ  ره  دوب  دهاوخ  رازگساپس  رایسب  ام  ریزو  تسخن  - 6
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هبون هب  زین  ام  ریزو  تسخن  دنناسرب و  يو  عالطا  هب  دیدزاب  نیا  هرابرد  ار  هل  مظعم  تارظن  رصم 

.دناسر دهاوخ  ناریا  هاشنهاش  كرابم  ضرع  فرش  هب  ار  هقطنم  تالوحت  نیرخآ 

.درذگ یم  هناکولم  كرابم  هاگشیپ  ضرع  فرش  زا  بتارم 

(1) روشک تینما  تاعالطا و  نامزاس 

رد .دندیـشیدنا  یمن  دوخ  فادـها  عماـطم و  زج  يزیچ  هب  یهاـشنهاش  ناریا  اـب  دوخ  یتاـعالطا  یـسایس و  طـباور  رد  اـه  یلیئارـسا 
هیلک رگید  یعطاقم  رد  دـندرک و  یم  يرادرب  هرهب  هداتـسرف  کی  ناونع  هب  ناریا  هاـش  زا  درک  یم  باـجیا  اـهنآ  عفاـنم  هک  یعطاـقم 

جیسب ار  نآ  تاماقم  كاواس و  تاناکما 

تاماقم .دننک  مادقا  اهنآ  یتاعالطا  نارومأم  ناسوساج و  يدازآ  ییاهر و  تهج  رد  ات  دندرک  یم 

یگدامآ اه ، تسینویهـص  اب  ناهنپ  یـساملپید  یتاعالطا و  طباور  بوچراچ  رد  كاواـس ، سیئر  اـت  اضردـمحم  صخـش  زا  یناریا ،
هراب نیا  رد  كاواس  هنومن  دنـس  .دندرک  یم  مالعا  لد  ناج و  اب  لیئارـسا  يارب  يرودزم  یتمدـخ و  شوخ  هنوگ  همه  يارب  ار  دوخ 

تاماقم شالت  هب  طوبرم 

زمر مان  اب  نارهت  رد  داسوم  یگدـنیامن  همان  نیا  رد  .تسا  رـصم  نادـنز  زا  یلیئارـسا  ناسوساج  زا  یکی  يزاسدازآ  رد  ناـمزاس  نیا 
: دنک یم  رکشت  كاواس  سیئر  زا  راهب » »

يریصن هّللا  تمعن  دبشترا  راسمیت  بانجیلاع 

، بانجیلاع

هجیتن رد  یحارزیم ] خوراب   [ BARUCH MIZRAHI هک مناسرب  بانجیلاع  نآ  راضحتسا  هب  ملاحشوخ  دوخ ، سیورس  فرط  زا 
.تسا هدومن  تعجارم  شروشک  هب  هدش و  دازآ  رصم  نادنز  زا  ناینادنز  لدابت 

نآ زا  میناوتب  هک  دوش  یمن  تفای  یتاملک  ام  يارب  شا ، هداوناـخ  هب   MIZRAHI نتسویپ تبسانم  هب  زیگنا  يداش  تیعقوم  نیا  رد 
ینادنز لالخ  رد  ناشزیمآ  تبحم  ياهتدعاسم  يارب  بانجیلاع 

.مییامن رکشت  رصم  نمی و  رد  يارزیم  ندوب 

(2) راهب دنمتدارا 

هدرک و تفایرد  زین  ار  تاداسرونا  خساپ  رصم ، روهمج  سیئر  هب  اه  یلیئارسا  مایپ  غالبا  نمـض  تیرومأم ، ماجنا  زا  سپ  اضردمحم 
یلیئارسا فرط  عالطا  هب  نارهت ، هب  تشگزاب  زا  سپ 
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481 ص :

خروم 15/10/1353. كاواس ، دنس  - . 1
سرام 1974. دنفسا 1352 ، كاواس ، دنس  - . 2
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تلود یگدامآ  اضردمحم ، شالت  مادقا و  زا  رکشت  نمـض  زین  تقو ) ریزو  تسخن  نیبار -  قاحـسا   ) یلیئارـسا تاماقم  .دناسر  یم 
: دنک یم  مالعا  میقتسم  تارکاذم  عورش  يارب  ار  دوخ 

رهمایرآ هاشنهاش  نویامه  ترضحیلعا  ناونع  هب 

رد دـیدج  نارود  کی  يوس  هب  هار  اهنت  منک  یم  روصت  مدرک  رکذ  رهمایرآ  هاشنهاش  روضح  هب  مضیارع  رد  زورما  هک  روطنامه  - 1
.دشاب یم  لیئارسا  رصم و  نیب  طباور  داجیا  هنایمرواخ 

.منک یم  لابقتسا  لیئارسا  رصم و  نیب  میقتسم  ياهسامت  يارب  رصم  یگدامآ  زا  یلاحشوخ  لامک  اب  نم  - 2

زا یتمـسق  حلـص  تهج  رد  رـصم  یعقاو  مادـقا  رطاخ  هب  هک  منک  یم  روصت  دروم  نیا  رد  متـسه و  رـصم  اـب  هرکاذـم  هداـمآ  نم  - 3
.دش دهاوخ  هدنادرگرب  رصم  هب  انیس  يارحص 

.دنک یم  لابقتـسا  رـصم  اب  میقتـسم  هرکاذم  يارب  ناکما  هنوگره  زا  لیئارـسا  اما  تسین  موزل  دروم  هرکاذم  دروم  دراوم  تاییزج  - 4
ره نامز و  ره  رد  هک  تسا  هدامآ  یمیقتسم  ياهسامت  نینچ  يارب  لیئارسا 

.دیامن مادقا  دشاب  بسانم  رصم  يارب  هک  یناکم 

اب مراودـیما  .مـنک  یم  يرازگـساپس  دـندومرف  غـالبا  ار  تاداـس  تندـیزرپ  ماـیپ  هاـشنهاش  نویاـمه  ترــضحیلعا  هـکنیا  زا  نـم  - 5
.ددرگ رارقرب  رصم  لیئارسا و  نیب  رظن  دروم  ياهسامت  هاشنهاش  هیلاع  يربهر  زا  يرادروخرب 

لمع هب  هاشنهاش  نویامه  ترضحیلعا  قیرط  زا  تامادقا  هیلک  هاگ  ره  دش  مهاوخ  لاحشوخ  رایسب  - 6

.ددرگ رارقرب  لیئارسا  رصم و  نیب  ییاهسامت  نینچ  ات  دیآ 

.مشاب یم  مایپ  نیا  هب  دوخ  تبثم  باوج  هب  خساپ  راظتنا  رد  نم  - 7

ریاس تکرش  نودب  لیئارسا  اب  هناگادج  هرکاذم  يارب  رصم  یگدامآ  ناکما  نیب  لماک  حوضو  هب  ام  - 8

هرکاذم هدامآ  رصم  هک  تقیقح  نیا  .میراذگ  یم  قرف  میقتسم  تارکاذم  عوضوم  یبرع و  ياهروشک 

هدامآ رـصم  هک  تسین  نآ  نمـضتم  هتکن  نیا  اما  .دوب  هدـش  هداد  عالطا  ام  هب  رجنیـسیک  ياـقآ  قیرط  زا  دـشاب  یم  هناگادـج  روط  هب 
(1) .دشاب یم  لیئارسا  اب  میقتسم  تارکاذم  ماجنا 

فرط اب  هرکاذـم  يارب  اه  یلیئارـسا  رفاو  لیامت  و  تاداس ، نامز  رد  لیئارـسا  رـصم و  نیب  سامت  يرارقرب  يارب  اکیرمآ  یناـیمرد  اـپ 
: تسا كاواس  سیئر  اب  یفوه  لارنژ  يوگو  تفگ  عوضوم  يرصم ،

482 ص :
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لاس 1974م/ رد  لیئارـسا  تقو  ریزو  تسخن  نیبار  قاحـسا  يوس  زا  ارهاظ  هماـن  نیا  خـیرات ، هرامـش و  نودـب  كاواـس ، دنـس  - . 1
.تسا هدش  هتشون  رصم  هب  اضردمحم  هام  نمهب  رفس  زا  سپ   1353
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.ما هدوب  نارهت  رد  نم  نامز  نآ  رد  نوچ  مرادن  یعالطا  رجنیسیک  اب  ربماون  تاقالم 7  هجیتن  زا  یفوه :]  ] یفخ لارنژ 

.دیایب دوجوب  یسامت  رصم  اب  دوش  یم  یعس  مه  زونه  یلو  هدش  یشیاشگ  راک  يادتبا  رد  هچرگ  منک  یم  روصت  نم 

.دنشاب هتشاد  هدنیآ  رد  یماظن  طباور  میظنت  يارب  ام  اب  یماظن  دادرارق  کی  دنراد  میمصت  راب  نیا  اهیرصم 

لیوحت رـصم  هب  ار  قطانم  نیا  مینک و  كرت  ار  انیـس  رد  ههبج  مدقم  طوطخ  دننک  راداو  دادرارق  نیا  رد  ار  ام  دـنهاوخ  یم  اهیرـصم 
.میهدب

.دننک ناربج  لبق  وحن  هب  دنراد  رظن  رد  اهنآ  دادرارق  نیا  لباقم  رد 

هزاجا مه  راب  نیا  دننک  زاب  لیئارسا  ياهیتشک  يور  هب  ار  بدنملا  باب  دندرک  تقفاوم  اهیرصم  ًالبق 

ام .تسین  یـسایس  دادرارق  نیا  نمـض  رد  .دـیامن  روبع  زئوس  لاناک  زا  رگید  ياهروشک  ياهیتشک  اـب  اـم  یتراـجت  ياـهالاک  دـنهدب 
کی نمض  رد  دادرارق  نیا  میهاوخ  یم  یلو  مینکب  ار  راک  نیا  میرضاح 

.دشاب یسایس  دادرارق 

.دننک یم  تکرش  طقف  یماظن  دارفا  یماظن  تارکاذم  رد 

میدقتعم تروص  ره  رد  .تسا  حلـص  ام  فده  .رگید  زیچ  نداد  تسد  زا  نودب  دنریگب  يزیچ  تارکاذـم  نیا  رد  دـنهاوخ  یم  اهنآ 
(1) .دنک هرکاذم  اهیرصم  اب  دراد  میمصت  ام  تلود  .دنک  یم  حلص  هن  گنج و  هن  عضو  هب  کمک  هشیمه  تارکاذم 

میژر هـب  ناریا  یـسایس  یتاـعالطا و  هبناـج  هـمه  تدـعاسم  لیئارـسا و  رـصم و  نـیب  ناریا  یهاـشنهاش  راـبرد  كاواـس و  تطاـسو 
كاواس هک  دهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  هراب  نیا  رد  یتسینویهص 

.دش یم  لاعف  هنیمز  نیا  رد  درک ، یم  اضتقا  یتسینویهص  فرط  عفانم  یتقو  ای  دنداد و  یم  ناشن  لیامت  اه  یلیئارسا  هچنآ  قباطم 

.دنهاوخب اهیرصم  رگا  یتح  میراد  یگدامآ  یفاذق  هیلع  رب  یتایلمع  مادقا و  عون  ره  يارب  ام  یخمیک ]...[ : ياقآ 

.میریگب سامت  تاداس  تندیزرپ  اب  دنک  نییعت  رصم  هک  قیرط  ره  هب  میلیام  ام 

483 ص :

داسوم تسایر  زا  ریماز  يوز  يرانکرب  زا  سپ  هک  دوش  یم  يروآدای  .كاواس  سیئر  اب  یفوه  لارنژ  تارکاذم  كاواس ، دنـس  - . 1
.دش بوصنم  تمس  نیا  هب  یفوه  قاحسا  لاس 1973 ، رد 
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.مینک یم  شیامزآ  كاواس : تسایر  راسمیت 

.میلاحشوخ میا  هداد  ماجنا  امش  اب  هک  هرهاق  تایلمع  زا  ام  یخمیک : ياقآ 

(1) .تسا ینادنز  صخش  نآ  كاواس : تسایر  راسمیت 

.دوش هتسشنزاب  دهاوخ  یم  دندوب  هتفگ  ام  هب  یخمیک : ياقآ 

.تسا هدرک  یم  راک  زین  رگید  روشک  دنچ  يارب  دوب  هجراخ  روما ]  ] ترازو دنمراک  هک  صخش  نیا  كاواس : تسایر  راسمیت 

لخاد زا  نامروشک  تینما  يارب  دیاب  ام  تسین و  يدبا  ناشیا  تسایر  رمع  یلو  تسا  یلدتعم  درم  تاداس  تندـیزرپ  یخمیک : ياقآ 
.میشاب هتشاد  ربخ  رصم 

.دنرادن ار  مزال  تیصخش  مادک  چیه  عافد  ریزو  زج  هب  كاواس : تسایر  راسمیت 

(2) .درادن وا  دنراد  نارادمتسایس  ریاس  هک  ییاهیگدولآ  تسا و  بوبحم  شترا  رد 

.دننک رصم  لیئارسا و  نیب  تطاسو  هب  بیغرت  ار  یهاشنهاش  میژر  ات  دندش  یم  لسوتم  هلیح  عاونا  هب  اه  یلیئارسا 

تاقالم ناریا و  هب  يرفس  یط  لاس 1356 ، رد  لیئارسا  تقو  هجراخ  روما  ریزو  گنج 1973 و  نامز  عافد  ریزو  نایاد  هشوم  لارنژ 
دهاوخ یم  زین  كاواس  سیئر  يریـصن  زا  هاشاضردمحم ، اب  وگو  تفگ  زا  سپ  وا  .دوش  یم  لاعف  هراب  نیا  رد  يولهپ  اضردـمحم  اب 

اه یلیئارـسا  فادها  دربشیپ  رد  ار  یهاشنهاش  ناریا  شقن  یبوخ  هب  نایاد  هشوم  تاراهظا  .دـننک  يرای  ار  لیئارـسا  هنیمز  نیا  رد  هک 
: دنک یم  راکشآ  هقطنم  رد 

: تشاد راهظا  ار  ریز  بلاطم  نایاد  لارنژ  رهمایرآ  هاشنهاش  روضح  هب  یبایفرش  زا  دعب 

نونکا ندرا  اب  سامت  هجیتن  رد  هک  روطنامه  دیسر  میهاوخ  مهافت  هب  روشک  نیا  اب  میریگب  سامت  رـصم  اب  رگا  هک  میراد  نانیمطا  ام 
یبایفرش رد  ورنیا  زا  دیآ  یم  ناریا  هب  تالیطعت  يارب  تاداس  تندیزرپ  هک  مدوب  هدناوخ  رابخا  رد  نوچ  .میراد  مهافت  روشک  نیا  اب 

رگید مه  نم  .دـنکب  یترفاسم  ناریا  هب  تاداس  تسین  رارق  دـندومرف  هک  مدرک  لاوئـس  دروم  نیا  رد  هل  مظعم  زا  هاـشنهاش  روضح  هب 
هچنانچ منک  یم  شهاوخ  یلاعبانج  زا  نونکا  اما  .مدرکن  حرطم  ار  تاداس  اب  نامدوخ  تاقالم  عوضوم 

484 ص :

كاواس و كرتشم  تایلمع  یط  یسوساج و  ماهتا  هب  رـصم  رد  هک  تسا  هجراخ  روما  ترازو  نادنمراک  زا  یکی  روظنم  ارهاظ  - . 1
.دوب هدش  ریگتسد  داسوم 

، كاواس تسایر  راسمیت  اب  لیئارـسا  یتاعالطا  سیورـس  نواعم  یچمیک ]  ] یخمیک دیوید ]  ] تارکاذـم نتم  كاواس ، شرازگ  - . 2
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ناریا رد  اهنآ  اب  یتاقالم  دنشاب  لیام  اهیرصم  رگا  ات  دینک  يریگیپ  ار  بلطم  نیا  دیناد  یم  تحلصم 

کی هب  هک  تسا  نیا  روظنم  طقف  هکلب  میزاس  دـقعنم  حلـص  نامیپ  رـصم  اب  تاقالم  نیا  رد  هک  میرادـن  عقوت  اـم  هتبلا  .میـشاب  هتـشاد 
(1) .مینک ادیپ  تسد  یناهنپ  مهافت 

يولهپ اضردمحم  يرگیجنایم  تطاسو و  زین  اکیرمآ و  لیئارسا و  ناهنپ  یساملپید  ماجنارس 

.دش ببس  ار  یتالوحت  یتسینویهص  میژر  رصم و  طباور  هصرع  رد  كاواس ، و 

يریزو تسخن  هب  دوکیل  بزح  زا  نیگب  میخانم  تشهبیدرا 1356 ، هم 1977م / هام  رد 

.دیسر لیئارسا 

ماجنارس تفرگ و  ینوزف  زور  هب  زور  لیئارسا  رصم و  نیب  شزاس  مهافت و  داجیا  يارب  ناهنپ  یـساملپید  بلاق  رد  يّرـس  ياه  شالت 
هلحرم هب  سدـقملا  تیب  هب  ار  دوخ  یخیراـت  رفـس  ناـبآ 1356ش ، رخاوا  لاس 1977م / ربماون  رد  رـصم  روهمج  سیئر  تاداـسرونا 
ییاوه هاگیاپ  رد  هاـتوک  زاورپ  کـی  زا  دـعب  رـصم 01 ، زمر  مسا  اـب  گـنیئوب 707  ياـمیپاوه  کـی  رب  راوس  تاداـس  .دروآرد  ارجا 

ناملراپ  ) تِسنِک رد  رادید  نیا  جوا  هطقن  ...تسشن  نیمز  هب  دراد  ویوآ  لت  اب  یمک  هلصاف  هک  نویروگ  نب  هاگدورف  رد   (2) ریوسوبا
راذگناینب لصتره  رودوئت  زا  یگرزب  ریوصت  ریز  تِسنِک و  نوبیرت  تشپ  وا  لیئارـسا ، هب  تاداس  دورو  زور  رهظزادعب  .دوب  لیئارـسا )

تاداـس یفرعم  هب  نرتـشا  یتـسیرورت  هورگ  قباـس  ربـهر  ریماـش  قاحـسا  وا  زا  شیپ  .تفرگ  رارق  مسینویهـص  یناـهج  هرگنک  نـیلوا 
رگید يوس  رد  نیگب  میخانم  تسشن و  وا  يوس  کی  رد  تاداس  قطن  ماگنه  تخادرپ و 

یناتسبات هاگتحارتسا  رد  ایاضق  نیا  جوا  هطقن  .دش  راومه  اکیرمآ  دیوید  پمک  رد  لیئارسا  رصم و  نیب  حلص  هداج  بیترت  نیا  هب  .وا 
نیدرورف 1358، لیاوا  لاس 1979 / سرام  رد  نآ  ییاـهن  یلیمکت و  هلحرم  تسویپ و  عوقو  هب  لاس 1987  رد  رتراک  روهمج  سیئر 

نیگب میخانم  رصم و  روهمج  سیئر  تاداسرونا  اکیرمآ ، روهمج  سیئر  رتراک  یمیج  روضح  اب  دیفس و  خاک  یـصوصخ  هچغاب  رد 
نیا ریز  دهاش  ناونع  هب  اکیرمآ  روهمج  سیئر  دیـسر و  نیفرط  ياضما  هب  حلـص  یخیرات  نامیپ  دـش و  یلمع  لیئارـسا  ریزو  تسخن 

(3) .درک ءاضما  ار  نامیپ 

صخش زا  يولهپ ، تنطلس  هاگتسد  هک  دوب  لیئارسا  ینوماریپ  يژتارتسا  ریـسم  رد  یتسینویهـص  میژر  کیتکات  زا  یـشخب  هثداح  نیا 
ارجا و رد  یمهم  رایسب  شقن  كاواس ، ات  هاشاضردمحم 
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Abu Swier - . 2

422 و 423. ، 418 صص 406 و 407 ، تسره ، دیوید  .ن ك : - . 3
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، یلاحـشوخ طرف  زا  داسوم ، سیئر  یفوه  لارنژ  یلاغـشا ، نیطـسلف  هب  تاداس  رفـس  زا  سپ  يور  ره  هب  .دنتـشاد  هدهع  هب  نآ  ققحت 
كاواس و سیورـس  ود  نیب  یتاعالطا  ياه  يراکمه  موادـت  راتـساوخ  ربخ ، نیا  هیارا  نمـض  كاواس ، تقو  سیئر  هب  يا  هماـن  یط 

: دش داسوم 

رهمایرآ هاشنهاش  نویامه  ترضحیلعا  نادوجآ  يریصن  هلا  تمعن  دبشترا  راسمیت  ناونع  هب 

[1356]2536 هام /  رذآ  مشش  خیرات 

.تسا هتشذگ  لیئارسا  زا  تاداس  تندیزرپ  رادید  زا  یهاتوک  تدم  طقف  هک  مسیون  یم  ار  همان  نیا  یلاح  رد  زیزع ، يریصن  راسمیت 
هب زاین  هرابرد  ام  .دیتشاد  تکرش  دوخ  هدوب و  رظان  دش  عورش  اهورین  يزاسادج  همانتقفاوم  اب  هک  رـصم  اب  سامت  نیلوا  رد  یلاعبانج 

دیدومن هدهاشم  ار  وزرآ  نیا  ققحت  نویزیولت  هحفص  يور  هک  یماگنه  .میدز  فرح  یلیخ  رصم  لیئارـسا و  نیب  میقتـسم  تارکاذم 
عاجش ربهر  نیب  دوب  یخیرات  تاقالم  کی  نیا  .میامن  مسجم  دوخ  دزن  ار  امش  یلاحشوخ  مناوت  یم 

تسا و میقتسم  تارکاذم  حلص  هار  اهنت  هک  داد  ناشن  ار  بلطم  نیا  كرد  یسایس و  دشر  هک  رصم 

زا هکنیا  دوجو  اب  .دـندرک  لابقتـسا  یخیرات  مادـقا  نیا  زا  نایاش  تاـساسحا  مارتحا و  اـب  هک  لیئارـسا  مدرم  لیئارـسا و  ریزو  تسخن 
یم یخیرات  فطع  هطقن  تلم  ود  هعزانم  رد  ار  مادـقا  نیا  ام  یلو  هدـشن  هتـساک  يزیچ  دراد  دوجو  اـم  هار  رـس  رد  زونه  هک  یعناوم 

.مییامن یم  لابقتسا  نآ  زا  تلع  نیمه  هب  میناد و 

، هیروس هلمج  زا  یبرع  وردنت  ياهروشک  نیطسلف ، شخبیدازآ  نامزاس  ياهلمعلا  سکع  زا  لاح ، ره  رد 

اهنآ زا  هدافتسا  اب  اهنت  هن  هک  دیامن  یم  ینابیتشپ  اهلمعلا  سکع  هنوگنیا  زا  روظنم  نیا  هب  يوروش  داحتا  .میتسه  نارگن  یبیل  قارع و 
تقد اب  ام.دـیامن  نوگنرـس  زین  ار  تاداس  تندـیزرپ  رـصم  ربهر  میژر  انمـض  هکلب  دزادـنا  هرطاـخم  هب  ار  حلـص  تهج  رد  تامادـقا 

میتسه دنمقالع  ام  .تشاذگ  دهاوخ  رثا  ام  ياهنیمزرـس  يور  رب  دیدرت  نودـب  هک  یثداوح  مییامن  یم  لابند  ار  برع  ناهج  ثداوح 
امش اب  نیطـسلف  شخبیدازآ  نامزاس  هیروس و  قارع ، هرابرد  صوصخب  یلک و  روط  هب  تاعالطا  هلدابم  يروآ و  عمج  کمک  اب  هک 

(1) یفوخ ءاضما  رادتسود.میهد - ماجنا  ار  يا  هدرپ  یب  مظنم و  تارکاذم 
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ناتسبرع

زا لقادح  ییایفارغج ، هزوح  نیا  ات  هدش  بجوم  سراف  جـیلخ  هقطنم  يدربهار  همه  زا  رتمهم  يداصتقا و  یگنهرف ، یخیرات ، تیمها 
هب هتشذگ  لاس  تصش  هاجنپ ، رد  اه  یلیئارسا  .دشاب  هتشاد  رارق  لیئارسا  عمط  ضرعم  رد  هراومه  یتسینویهـص ، میژر  سیـسأت  نامز 
هب اه  هصرع  یـضعب  رد  دـنا و  هتـشادرب  ییاه  ماگ  هقطنم ، نیا  رد  عقاو  ياـهروشک  اـب  طـباور  يزاـس  يداـع  يارب  فلتخم ، لاکـشَا 

.دنا هتفای  تسد  ییاه  تیقفوم 

يایفارغج سراف ، جیلخ  هقطنم  رد  عقاو  ياهروشک  هک  دـنا  یعدـم  دـقتعم و  دوخ  یتاعالطا  یـسایس و  ياه  لیلحت  رد  اه  یلیئارـسا 
هدودحم رد  نیاربانب  دنهد ، یم  لیکشت  ار  لیئارسا  ینوماریپ 

.دنراد رارق  لیئارسا  کیژتارتسا 

هریخذ هکشب  درایلیم  نتشاد 260  اب  روشک  نیا  .دراد  رارق  لیئارسا  يژتارتسا  مدقم  طخ  رد  رظن ، دروم  هقطنم  رد  يدوعـس  ناتـسبرع 
یکی تفن ، هدننک  دیلوت  نیرتگرزب  ناونع  هب  ماخ  تفن 

.تسا هدش  یبایزرا  یناهج  داصتقا  یلصا  ياهدیلک  زا 

، سراف جیلخ  فارطا  ياهروشک  یتفن  قطانم  لاغشا  يارب  ار  یحرط  لاس 1975  رد  اه  تسینویهص  هراشا ، دروم  تیمها  هب  هجوت  اب 
هب اه ، تسینویهـص  يزیر  همانرب  يراذگتـسایس و  زکارم  هاگدید  زا  .دنا  هداد  داهنـشیپ  اه  ییاکیرمآ  هب  تیوک  ات  طقـسم  زا  هژیو  هب 

.تسیرگن یماظن  فادها  ناونع  هب  دیاب  ییایفارغج  هزوح  نیا  یتفن  قطانم 

يارب ریخا ، ههد  دـنچ  یط  يدوهی ، یتعنـص  يدـیلوت و  یکناب ، یتفن ، گرزب  ياه  لتراک  اـه و  تکرـش  هدـنیازف  هدرتسگ و  شـالت 
سراف جیلخ  هقطنم  ياهروشک  تالماعم  رازاب  لماک  ریخست 
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(1) .درک لیلحت  یبایزرا و  هیواز  نیا  زا  دیاب  ار 

هدش لسوتم  يزادرپ  خیرات  هب  دنا و  هدز  ییاه  هناسفا  لعج  هب  تسد  یتح  قطانم ، نیا  رد  دوخ  فادـها  ققحت  يارب  اه  تسینویهص 
: هک تسا  هدرک  اعدا  لیئارسا  یتسینویهص  یتاعلاطم  یشهوژپ و  زکارم  زا  یکی  مالسا ، ناهج  نادنمشیدنا  زا  یکی  هتفگ  هب  .دنا 

اذل .دوش  اهر  روطنیمه  دیابن  ربیخ ، نیمزرس  و  هنیدم ]  ] ربیخ زا  ریـضنلا  ینب  عاقنیق و  ینب  هظیرق ، ینب  ياه  يدوهی  ندنار  نورب  هلأسم 
ییاه هشقن  یفای »  » صوصخ هب  و  حاولش »  » ینعی یتسینویهص ، زکارم  نیا 

ار دنتشاد  مالـسا  زاغآ  رد  هک  يا  هلیبق  تالیکـشت  ای  ربیخ  ياه  يدوهی  هرونم و  هنیدم  ياه  يدوهی  ياه  غاب  هک  دنا  هدرک  هدامآ  ار 
اب طباور  يرارقرب  تروص  رد  هک  تسا  نیا  ناشفده  نانآ  .دهد  یم  ناشن 

قوقح يریگ  سپزاـب  يارب  ار  دوخ  تاـبلاطم  دـنک ،] اـضتقا  یتسینویهـص  حـلاصم  هک  یطیارـش  ناـمز و  رد  اـی   ] يدوعـس ناتـسبرع 
(2) .دننک زاغآ  ناتسبرع )  ) برعلا هریزج  هبش  نایدوهی 

ای يا  هیـشاح  نیرتکد  ناونع  تحت  نونکات ، هک  دراد ، سراف  جـیلخ  هقطنم  يارب  لیئارـسا  ناـهنپ  ياـه  هماـنرب  زا  ناـشن  اـمامت  اـهنیا 
طابترا يرارقرب  ددص  رد  زابرید  زا  اه  یلیئارسا  اه ، حرط  تاینهذ و  نیا  هیاپ  رب  .دنا  هدرک  ریسفت  هیجوت و  ار  نآ  ینوماریپ  يژتارتسا 

رارسا نیا  زا  ییاه  هشوگ  ایاوز و  اهنت ، كاواس ، زا  هدنام  اج  هب  دانـسا  .دنا  هدوب  نیمزرـس  نآ  رد  ذوفن  هار  ندرک  ادیپ  ناتـسبرع و  اب 
تقو سیئر  يوس  زا  رصم  ناتسبرع و  ناریا ، لیئارسا ، زا  لکـشتم  هناگراهچ  نویـسیمک  لیکـشت  حرط  داهنـشیپ  .دننک  یم  وگزاب  ار 

: داد رارق  یبایزرا  یسررب و  دروم  هیواز  نیا  زا  دیاب  ار  كاواس  سیئر  هب  داسوم 

.میا هدیسر  قفاوت  هب  اه  يرصم  اب  دروم  نیا  رد  هک  هدوب  مزینومک  هیلع  هزرابم  اه  يرـصم  اب  ام  كرتشم  عفانم  زا  یکی  یفوخ : لارنژ 
- رـصم ناریا -  نیب  هبناجراهچ  دادرارق  کی  ای  لیئارـسا و  رـصم و  ناریا -  نیب  يا  هبناج  هس  دادرارق  میناوتب  يزور  کی  میراودـیما 

.مییامن دقعنم  يدوعس  ناتسبرع  لیئارسا - 

ص:488

ات صص 245  لوا 1368 ، پاچ  تاعالطا ، تاراشتنا  یفرـشا ، نسحم  همجرت  هیاپدـنلب ، ناتـسود  ینتراک ، کم  نوتیل  .ن ك : - . 1
.253

روصنم دمحا  اب  هبحاصم  رد  یتسینویهـص  میژر  اب  طباور  يزاس  يداع  اب  هزرابم  یمدرم  هرگنک  لک  ریبد  یـسیفن  هّللادبع  رتکد  - . 2
« هیبرعلا هریزجلا  جیلخلا و  لودل  لیئارسالا  قارتخلا   » ناونع اب  خیرات 31/1/2001  رد  هبحاصم  نیا  .هریزجلا  ینویزیولت  هکبش  يرجم 

هاگشناد زا  لاـس 1967  رد  تیوک ، دـلوتم 1945  یـسیفن  هّللادـبع  رتکد  تسا ، يروآدای  هب  مزـال  .تسا  هدـش  شخپ  هکبـش  نآ  زا 
لیچرچ هدکـشناد  زا  لاس 1972  رد  نآ  زا  سپ  هدـش ، لیـصحتلا  غراف  یـسایس  مولع  رد  یـسانشراک  كردـم  اب  توریب  ییاکیرمآ 

، اکیرمآ ناتـسلگنا ، فلتخم  ياه  هاگـشناد  رد  نونکات  يو  .تسا  هدرک  ذخا  ار  دوخ  يارتکد  كردم  سیلگنا ، جـیربمک  هاگـشناد 
هرامـش لوا ، لاس  يربخ ، یلیلحت -  یـصصخت  همانهام  ناهج ، تالوحت  هدـیزگ  .تسا  هتخادرپ  سیردـت  هب  وکـسم  نیچ و  تاراما ،
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.96 ، 95 صص 89 ، نایناخ ، اضر  همجرت  هیهت و  دادرم 1380 ، ، 13
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.دنک هماقا  اه  تسینومک  هیلع  یـشور  کی  دناوتب  ناتـسبرع  منک  یم  رکف  میدوب  اه  تسینومک  ریگرد  اه  تدـم  ام  تسایر : راسمیت 
عقوم نآ  دیـسر  شـشوگ  ریز  بآ  یتقو  اما  تسا  دوز  یلیخ  هتبلا  هک  تسا  وا  هیلع  يدـیدهت  هک  دوشب  هاگآ  يزور  کـی  هک  یتقو 

.دوش یم  زاب  شیاهمشچ 

ياج دهف  دورب  دلاخ  کلم  رگا  دش  یم  هتفگ  ًالبق  هک  مینادب  تسین  دب  دمآ  شیپ  تبحص  ناتسبرع  هب  عجار  هک  الاح  یفوخ : لارنژ 
و تـسا ]  ] شوهاـب یلیخ  مدآ  هـک  دـنز  یم  رود  عاـفد  ریزو  لـصیف  ناطلـس  ینیـشناج  دروـم  رد  تبحـص  نـالا  یلو  دریگ  یم  ار  وا 

.دراد یلاع  تالیصحت 

شبیقر هقطنم  رد  نوچ  دوب  ناتسبرع  ام  لکـشم  شیپ  لاس  دنچ  .تسا  هزات  یلیخ  ربخ  .میرادن  يربخ  دروم  نیا  رد  تسایر : راسمیت 
ار ام  دنتـسین  بوخ  اهیناریا  اب  اه  برع  هتبلا  دندش  تحاران  یلیخ  دـش  تیوقت  ناریا  ییایرد  يورین  یتقو  یلو  .میدـش  یم  بوسحم 

يادتبا زا  .دنمان  یم  مجع 

.دوب دهاوخ  هدوب و  فالتخا  اه  برع  ناریا و  نیب  مالسا  بهذم  شیادیپ 

.میتسه میهس  رما  نیا  رد  عقاو  رد  مه  ام  یفوخ : لارنژ 

بارعا ياهراعش  مامت  مولعم  رارق  زا  تسه و   [ یطبق  ] یطبغ ناشداژن  نوچ  دنناد  یمن  برع  ار  ناشدوخ  اه  يرصم  تسایر : راسمیت 
رت مرگ  نوخ  اهنیا  تهج  نیدب  .دنا  هتشادرب  مدرم  راظنا  زا  ار  مسیرصان  و 

(1) .دنتسه بارعا  زا 

هدوب دنس  لیلد و  لعج  يزادرپ و  خیرات  یـشارت ، هناهب  لابند  هراومه  رظن ، دروم  ياه  نیمزرـس  رد  يزادنا  تسد  يارب  اه  یلیئارـسا 
سیئر هب  داسوم  تقو  سیئر  ریماز  يوز  تاراهظا  .دنا 

: تسا یندناوخ  ناتسبرع  هرابرد  كاواس 

لسوت اب  تسا و  هدرک  داجیا  یتسیرورت  هاگیاپ  هبقع  جیلخ  هقطنم  رد  يدوعس  ناتسبرع  هک  میدومن  لصاح  عالطا  ریمض ]...[ : لارنژ 
اهتسیرورت هب  هاگیاپ  نداد  تسا و  عوضوم  کی  اهتسیرورت  هب  لوپ  نداد  هتبلا  دنا  هدومن  يرادیرخ  ار  اهتـسیرورت  اب  حلـص  لوپ ]،[ هب 

ام دیهدب  یقیقد  تاعالطا  رگا  كاواس : تسایر  راسمیت  .دراد  یتایح  تیمها  ام  يارب   (2) هبقع جیلخ  هقطنم  .تسا  يرگید  عوضوم 
(3) .درک میهاوخ  قیقحت  دروم  نیا  رد  مه 
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ندرا

قرـش و زا  قارع ، هب  یقرـش  لامـش  زا  نالوج ) ياه  يدـنلب   ) زورد لبج  هیروس و  هب  لامـش  زا  ایـسآ ، یبرغ  بونج  رد  ندرا  روشک 
.تسا هبقع  جیلخ  رد  عقاو  هبقع  ردنب  زا  ایرد  هب  نآ  هار  اهنت  .تسا  دودحم  نیطسلف  هب  برغ  زا  ناتسبرع و  هب  بونج 

شیپ .دش  هیروس  زا  ییزج  لاس 1920  رد  لوا ، یناهج  گنج  زا  سپ  .دوب  ینامثع  يروتارپما  ورملق  تحت  لاس 1918  ات  نرق 16  زا 
لقتسم همین  نیشنریما  تروص  هب  لاس 1923  رد  .دوب  ناتسلگنا  تمومیق  تحت  نیطـسلف  زا  ییزج  دیآرد ، یلعف  تروص  هب  هکنآ  زا 

نآ يارب  ناگداپ  نتشاد  قح  قوفت و  همانتقفاوم 1928 ، رد  .دمآرد  هّللادبع  کلم  هب  فورعم  یمشاه  نیـسح  نب  هّللادبع  نامرف  ریز 
سیـسأت مالعا  نیطـسلف و  لاغـشا  زا  سپ  .دـش  مالعا  ندرا  لالقتـسا  تفاـی و  ناـیاپ  تیمومیق  لاس 1946  رد  .دـش  هتخانـش  روشک 

یضارا رتشیب  ( 1949  ) همـصاخم كرت  زا  سپ  .دندش  لیئارـسا  اب  گنج  دراو  برع  هیداحتا  رگید  ياضعا  قافتا  هب  ندرا  لیئارـسا ،
.تفرگ رارق  لیئارسا  لاغشا  تحت  نیطسلف 

هب وا  .درک  یهاشداپ  ندرا  رد  لالط  ینیطـسلف ، ناوج  کی  يوس  زا  ندرا  هاـشداپ  هّللادـبع  کـلم  رورت  زا  سپ  لاس 52-1951 ، رد 
دادرارق لاس 1975  رد  تسـشن  تنطلـس  تخت  رب  شیاج  هب  نیـسح  کلم  شردـپ  دـش و  رانکرب  یهاشداپ  زا  رعاشم  لـالتخا  هناـهب 

(1) .دش لحنم  برع  نویژل  وغل و  ناتسلگنا  اب  ندرا 

زا دادـعت  نآ  فیدر  رد  ندرا  .تسا  هدوب  نیمزرـس  نآ  یلخاد  عاـضوا  ریثأـت  تحت  هراومه  نیطـسلف ، اـب  يراوـجمه  لـیلد  هب  ندرا 
هدودحم مدقم  طخ  رد  لیئارسا  ياعدا  هب  هک  تسا  ییاهروشک 
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زا ندرا ، ناربهر  اب  هراومه  اهنآ  یلیئارسا ، لفاحم  يوس  زا  هدش  رـشتنم  تاعالطا  دانـسا و  ساسا  رب  .دراد  رارق  لیئارـسا  کیژتارتسا 
کلم هلمج  زا  ندرا  قباس  ناهاشداپ  طابترا  هقباس  یبرغ ، عبانم  .دـنا  هتـشاد  يّرـس  طباور  نیـسح  کلم  لوا و  هّللادـبع  کلم  هلمج 

هک تسا  هتفگ  نوساس  هشوم  دنا ؛ هتشون  هدرک و  مالعا  لیئارسا  سیسأت  زا  لبق  اه  لاس  اه ، یلیئارسا  اب  ار  لوا  هّللادبع 

نیسح هاش  گرزبردپ  هّللادبع   [ کلم  ] ندید هب  لیئارـسا  تلود  سیـسأت  زا  شیپ  لاس  هدزاود  ینعی  ( 1315  ) لاس 1936 رد  شردپ 
زا اوه  یکیراـت  رد  وا  .درک  زاـغآ  1330ش )  ) لاس 1951 رد  ار  یهاشداپ  خاک  هب  دوخ  هنایفخم  ياهرفـس  رـسپ ، ِنوساـس  .دوب  هتفر 

لیبموتا کی  اب  يا  هدننار  .تشذگ  ندرا  زرم  زا  درک ، یم  میسقت  ار  میلشروا  نامز  نآ  رد  هک  يراصح  ندوشگ  قیرط 

یم رامـش  هب  مارآ  يا  هدـکهد  هک  نامز  نآ  رد  نامع  رد  .دیـشک ...  یم  ار  وا  راظتنا  یتنطلـس  جات  ناشن  اب  گنر  يا  هوهق  يوتوسد 
زین ندرا  قباس  هاشداپ  نیسح  کلم  عبانم ، نیا  هتشون  هب  .دمآ  نوساس  لابقتسا  هب  تشاد  نت  رب  يدیفس  ياه  سابل  هک  هّللادبع  تفر ،

تـسا یبرع  ياهروشک  دودعم  ءزج  نونکا  مه  ندرا   (1) .دوب طابترا  رد  یلیئارـسا  تاماقم  اب  تشن  تنطلـس  تخت  هب  هک  ینامز  زا 
رورت هب  مادقا  .دنراد  روضح  نیمزرس  نآ  رد  داسوم  نارومأم  دراد و  کیتاملپید  طباور  لیئارسا  اب  هک 

تیعقاو نیا  شیپ ، لاس  دنچ  لیئارسا ، یتاعالطا  سیورـس  نارومأم  يوس  زا  سامح ، ینیطـسلف  شبنج  ناربهر  زا  یکی  لعـشمدلاخ 
هک اجنآ  زا  .تخاس  راکشآ  شیپ  زا  شیب  نایناهج  يارب  ار 

میژر یفخم  ياه  سیورـس  یتاـعالطا ، رظن  تحت  هراومه  نیمزرـس ، نیا  دنتـسه ، لـصالا  ینیطـسلف  ندرا  تیعمج  زا  یمین  دودـح 
لیلد هب  اهنآ  رگید ، يوس  زا  اما  .دراد  رارق  یتسینویهص 

زا هاگ  چیه  فلتخم ، ياه  هرود  رد  ندرا ، ناهاشداپ  هاگیاج  طباور و  تیعقوم ، زا  لماک  تخانش 

زا رطاخ  یگدوسآ  نیا  فصولا ، عم  .دنا  هتشادن  رطخ  ساسحا  هدوبن و  هغدغد  راچد  اهنآ  هیحان 

.تسا هدوبن  نیمزرس  نآ  يراج  عاضوا  یلخاد و  تالوحت  نتفرگ  هدیدان  ینعم  هب  اه ، تسینویهص  يوس 

ار روشک  نآ  یلخاد  عاضوا  ندرا ، نیطسلف و  نیمزرس  يراوجمه  لیلد  هب  اه  یلیئارسا  هک  تسا  نآ  رگناشن  یبوخ  هب  كاواس  دانسا 
تیعقاو نیا  تابثا  رد  ییایوگ  هنومن  داسوم  تقو  سیئر  لراه  رسیا  هاگدید  .دنراد  هتشاد و  یـسررب  رظن و  تحت  الاب ، تیـساسح  اب 

: تسا
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؟ دیراد اکیرمآ  هب  نیسح  کلم  ریخا  ترفاسم  هراب  رد  یتاعالطا  هچ  لاوئس :

نیا هداد و  ناشن  لقاع  شوهاب و  يرادمتسایس  تروص  هب  ار  دوخ  وا  دوب و  يونعم  يزوریپ  کی  نیسح  کلم  یلصا  تیقفوم  لراه :
( مدرم هدوت  هچ  نارادمتسایس و  هچ   ) اهییاکیرمآ يارب  رما 

هحلاصملا هجو  ار  روشک  نیا  تسا  نکمم  دـندرک  یم  رکف  دـندوبن و  نیبشوخ  ندرا  عضو  هب  انطاب  ًالبق  اـهییاکیرمآ  .دوب  هرظتنمریغ 
.دوب و ندرا  هب  ییاکیرمآ  تاماقم  نتخاس  رادفرط  رکف و  زرط  نیا  رییغت  نیسح  کلم  گرزب  تیقفوم  .دنهد  رارق  رـصان  اب  یکیدزن 

يدام کمک  هنوگچیه  ياضاقت  يو  نوچ 

.دروآ تسدب  يرتشیب  يزوریپ  درکن 

يّدس فرط  کی  زا  روشک  نیا  دوجو  هک  دـنا  هدرب  یپ  هتـشاد و  ندرا  عضو  هب  تبـسن  یلک  يراودـیما  عون  کی  اهییاکیرمآ  نونکا 
یتح هنایمرواخ و  دازآ  ياهروشک  ندرا  دوش  تسینومک  قارع  هک  یتروص  رد  رگید  فرط  زا  هداد و  لیکشت  رـصانلادبع  لباقم  رد 

.درک دهاوخ  تسارح  قارع  لباقم  رد  ار  سراف  جیلخ 

اب میدرک  یعس  هدومن و  وا  هب  ار  يونعم  کمک  ياهتنم  یسوسحمریغ  روط  هب  اکیرمآ  رد  نیسح  کلم  تماقا  تدم  رد  اهیلیئارسا  ام 
.مییامن بلج  وا  يوس  هب  ار  یمومع  راکفا  لیاسو  مامت 

ددرگ و ندرا  لیئارسا و  نیب  هنامرحم  سامت  هلیسو  دناوتب  ناریا  دیاش  دیآ  یم  ناریا  هب  نیـسح  کلم  هک  عقوم  نیا  رد  نم  هدیقع  هب 
ندرا هب  ار  ریز  ياهکمک  دـناوت  یم  لیئارـسا  .مییامنب  ندرا  ياقب  هب  يرثؤم  رایـسب  کمک  ناریا  طـسوت  میناوت  یم  اـم  بیترت  نیا  هب 

: دنکب

میراد تسد  رد  هک  یلئاسو  مامت  اب  میناوت  یم  ام  دوش  یم  هئطوت  ندرا  لالقتسا  نیسح و  کلم  صخـش  هیلع  امئاد  هک  یلاح  رد  - 1
زا اـم  هک  صوـصخب  .میزاـس  مهارف  ار  روـشک  لالقتـسا  هاـشداپ و  ناـج  ظـفح  هلیـسو  بیترت  نیا  هب  هدوـمن و  عـلطم  عـقوم  هب  ار  وا 

.تسا دیفم  نیسح  کلم  يارب  نآ  نتسناد  هک  میراد  یقیقد  تاعالطا  ندرا  میقم  ینیطسلف  نیرجاهم  نایم  رد  یفخم  ياهتیلاعف 

تروص رد  هکنیا  رکذـت  جیـسب و  مالعا  اب  لیئارـسا  دوب  هداد  زکرمت  ندرا  هب  هلمح  دـصق  هب  ار  دوخ  شترا  رـصان  هک  یناـمز  رد  - 2
لیئارسا هک  دهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  هلئسم  نیا  .تخاس  فرصنم  دوخ  دصق  زا  ار  رصانلادبع  تسشن  دهاوخن  تکاس  یمجاهت  نینچ 

.تسا ندرا  هب  رصانلادبع  زیمآزواجت  دصاقم  ندرک  یثنخ  يارب  يرثؤم  لماع 

ياهزرم زا  ار  دوخ  شترا  ات  دهد  یم  تصرف  روشک  نیا  هب  درک  دهاوخن  زواجت  ندرا  كاخ  هب  زگره  هکنیا  هب  دهعت  اب  لیئارسا  - 3
نیدب ات  دزاس  رقتسم  روشک  یلخاد  ساسح  طاقن  رد  هدناوخ و  ارف  ام 
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اب ار  دوخ  كرتشم  ياهزرم  هکنیا  ای  دنک و  یگداتسیا  یشروش  عون  ره  لباقم  رد  رتهب  دناوتب  هلیسو 

.دیامن ظفح  قارع  هیروس و 

.مینک نیمضت  ار  لیئارسا  ندرا و  زرم  يّرس  یلک  هب  دادرارق  کی  دقع  اب  میرضاح  ام  انمض 

هیروس هار  زا  تیزنارت  هب  يزاین  يو  ات  میهدـب  ار  اـفیح  ردـنب  زا  دازآ  هدافتـسا  هزاـجا  ندرا  هب  میناوت  یم  اـم  يرترود  هدـنیآ  رد  - 4
هب ار  یکمک  هنوگ  ره  تسا  رضاح  لیئارسا  هکنیا  هصالخ  .دشاب  هتشادن 

(1) .دشاب دیفم  يو  يارب  منک  یم  رکف  دنناسرب  نیسح  کلم  هب  ارم  مایپ  دشاب  نکمم  یناریا  تاماقم  يارب  هچنانچ  .دیامنب  ندرا 

، ندرا رد  اه  ینیطسلف  راتشک  هعجاف  رد  داسوم  هژیو  هب  اه ، یلیئارسا  هک  دنراد  نآ  زا  تیاکح  یحیولت  روط  هب  عبانم ، دانسا و  یخرب 
: دنا هتشون  هک  يروط  هب  .تسا  هتشاد  ناهنپ  اما  یساسا ، شقن  هایس ، ربماتپس  هب  موسوم 

.داد يور  يا  هناحلـسم  يریگرد  ندرا  شترا  ياهدحاو  نیطـسلف و  نایئادـف  نایم  ندرا ، تختیاپ  نامع ، رد  لاس 1970  ناتسبات  رد 
قفاوت هب  ات  دـندرک  کمک  ناینیطـسلف  نیـسح و  کـلم  هب  رـصم ] روهمج  سیئر   ] رـصان هلمج  زا  برع و  ياـهروشک  یخرب  ناربهر 

سنارفنک کی  نیطسلف  نایوجشناد  يرسارس  هیداحتا  ربماتپـس ، زاغآ  رد  .دوب  جنـشتم  نانچمه  ندرا  تختیاپ  رد  عضو  یلو  دنـسرب ،
هب کمک  تین  هب  هک  يردـقنارگ  یعامتجا  ياـه  تیـصخش  ياـپ  هب  اـپ  .داد  لیکـشت  ناـمع  رد  نیطـسلف  هلأـسم  هراـبرد  یللملا  نیب 

ییاکیرمآ يوسنارف و  یکیژلب ، ياه  همانرذـگ  هک  اهنیا  .دـندمآ  زین  یکوکـشم  ياه  تیـصخش  دـندوب ، هدـمآ  نامع  هب  ناینیطـسلف 
بارعا تسود  ار  دوخ  دنتشاد و 

اهنآ .دندوب  هدمآ  برع  هدحتم  يروهمج  هیلع  نآ  ناربهر  کیرحت  نیطـسلف و  شبنج  فیعـضت  يارب  عقاو  رد  دـندرک ، یم  دادـملق 
نازابرـس نایم  راگنا  هک  دـمآرد  يا  هنوگ  هب  اهزور  نآ  رد  نامع  ياـه  ناـبایخ  .دـندرک  هلمح  یندرا  تاـماقم  رـصان و  هب  اراکـشآ 

 ]...[. دوب هدش  میسقت  ینیطسلف  ياه  کیرچ  یندرا و 

ربماتپس رد 16  دـش ]...[  يا  هزات  هلحرم  دراو  نامع  رد  ندرا  یتلود  ياهورین  ینیطـسلف و  نایئادـف  نایم  نینوخ  گنج  جـیردت ] هب  [ 
رد یلخاد  گنج  .دش  زاغآ  هرابود  گنج  دـعب  تعاس  دـنچ  یلو  دـندرک ، اضما  ار  يدادرارق  اه  ینیطـسلف  نیـسح و  کلم   [ 1970]

[ هک تفر  یم  و   ] دوب نکمم  ندرا 

هلأسم نتگنشاو  رد  ربماتپس  زور 21  .دشکب  شیپ  ار  لیئارسا  ای  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  تلاخد 
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یپ رد  .تشون  يا  همان  يوروش  تسینومک  بزح  لک  ریبد  فنژرب  هب  رـصان  ماگنه  نیا  رد  .دـش  یـسررب  هیـضق  رد  اکیرمآ  تلاخد 
رادـشه  [ اه یندرا  اه و  ینیـسطلف  يریگرد   ] هلأسم رد  تسیلایرپما  ياهروشک  تلاخد  دروم  رد  درک و  رداص  يا  هینایب  يوروش  نآ 

(1) .داد

ناهاشداپ و تماـقا  تدـم  رد  ندرا  هناـخپوت  دـنک ، زاـغآ  ار  دوخ  راـک  هرهاـق  رد  برع  نارـس  سنارفنک  تسیاـب  یم  ناـمز  نآ  رد 
ساـسا رب  .دـیبوک  یم  ار  ناـمع  بلق  رد  ناگدـنهانپ  ياـه  هاـگودرا  ینیطـسلف و  ياـه  هاـگیاپ  هرهاـق ، رد  برع  يروهمج  ياـسؤر 

هک دندرک  ررقم  هرهاق  رد  رـضاح  ناگدنیامن  تبقاع  .دـنتخاب  ناج  ینیطـسلف  رازه  دودح 20  نارابمب  نیا  رد  ناینیطـسلف ، تاعالطا 
کلم دـش و  اضما  سب  شتآ  دادرارق  ربماتپـس  رد 26  هرخـالاب  .دزاـس  سب  شتآ  لوبق  هب  روبجم  ار  نیفرط  دورب و  ناـمع  هب  یتأـیه 

روهمج سیئر  رصانلادبع  لامج  بیترت  نیا  هب  .دندش  توعد  رصم  تختیاپ  هب  تافرع  رسای  نیسح و 

زا یتخسرس  تجاجل و  مغر  یلع  .دزاس  رارقرب  یتشآ  ود  نآ  نایم  ات  دمآرب  ددص  رد  تفرگ و  هدهع  هب  ار  یجنایم  شقن  رصم  دیقف 
رد 27 .دـسرب .]...[  هجیتن  هب  تارکاذـم  ات  دـنک  هدافتـسا  دوخ  ذوفن  همه  زا  دـش  راچان  رـصان  تاـفرع ؛ رـسای  ندرا و  هاـشداپ  هیحاـن 

.رگید فرط  رد  تافرع  دنتسشن و  فرط  کی  رد  وا  نادرم  زا  يدادعت  نیسح و  کلم  .دش  لیکـشت  سنارفنک  ینایاپ  هسلج  ربماتپس 
.دندرک یمن  رود  دوخ  زا  ار  هحلسا  لاح  نیع  رد  دنشاب ، طلسم  دوخ  باصعا  رب  دندیشوک  یم  ود  ره 

ار اهنآ  هحلسا  هک  دش  داهنشیپ  یخوش  هب  يدوعـس  ناتـسبرع  هاشداپ  لصیف ، کلم  هب  هک  دسیون  یم  شتارطاخ  رد  لکیه  نینـسح ] ]
هتخیر قفاوت  حرط  ماجنارس  ثحب  تعاس  ود  زا  سپ  .دنکب  ار  راک  نیا  دناوت  یمن  یسک  رصان  زج  تفگ : تفشآرب و  وا  یلو  دریگب ،
لـصاح رـصانلادبع  لامج  تطاسو  تلاخد و  اب  تافرع  رـسای  نیـسح و  کلم  نایم  قفاوت  تفای و  نایاپ  هرخالاب  سنارفنک  دش ]...[ 

(2) .دش
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هیروس

هدنامرف نیـسح  فیرـش  رـسپ  لصیف  هیروس ، نیمزرـس  مظعا  تمـسق  ناگدـنیامن  زا  لکـشتم  يا  هرگنک  لوا ، یناهج  گنج  زا  سپ 
تحت ار  يزورما  نانبل  هیروس و  نیقفتم  اما  .دـندرک  باختنا  هیروس  یهاشداپ  هب  ار  یناـمثع  يروتارپما  هیلع  گـنج  رد  برع  نویژل 

لاـس رد  .دـش  ینینوخ  ياـه  يریگرد  زورب  بجوم  هیروس  رد  اـه  يوسنارف  روضح  هسنارف و  تسایـس  .دـنداد  رارق  هسنارف  تیمومیق 
.دمآ لمع  هب  راتخمدوخ  هیروس  سیسأت  يارب  ییاه  قفاوت  ینالوط  تارکاذم  زا  سپ  دش و  هناگادج  يروشک  نانبل   1926

يروهمج سیـسأت  لاـس 1941  ربماتپـس  رد  دـندرک و  لاغـشا  ار  هیروـس  هسنارف  اـیناتیرب و  لاـس 1941 ، رد  مود ، یناـهج  گـنج  رد 
يرکش يروهمج  تسایر  هرود  زا  هیروس  لماک  ابیرقت  لالقتسا  .دش  روهمج  سیئر  ینسح  نیدلا  جات  خیش  مالعا و  هیروس  لقتـسم 

.دش زاغآ  یلتوقلا 

(1) .دمآرد للم  نامزاس  تیوضع  هب  لاس 1945  رد  هیروس 

نورب دـنک و  رداص  يا  همانعطق  هک  دنتـساوخ  دـحتم  للم  نامزاس  تینما  ياروش  زا  هیروس  نانبل و  ياه  تلود  لاس 1946  زاغآ  رد 
.دش راتساوخ  ار  روشک  ود  نیا  كاخ  زا  هناگیب  ياهورین  گنرد  یب  نتفر 

، لیاسو همه  اب  دـحتم و  تالایا  یهارمه  اب  هسنارف ، سیلگنا و  یلو  درک  یناـبیتشپ  ناـنبل  هیروس و  ياـه  هتـساوخ  زا  يوروش  داـحتا 
.دننک يریگشیپ  تینما  ياروش  رد  هلأسم  نیا  زیمآ  تملاسم  لح  زا  هک  دندیشوک 
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سرام 1946 هام  رد  یمومع ، راـکفا  راـشف  یمدرم و  يرامعتـسادض  تازراـبم  شـشوج  ياـضف  رد  سیلگنا  هسنارف و  اـهنیا  همه  اـب 
خیراـت رد  ینیون  هگرب  هک  ناـنبل  هیروس و  مدرم  يارب  راـک  نیا  .دـنریذپب  روشک  ود  نیا  زا  ار  دوـخ  ياـهورین  جورخ  دـندش ، راـچان 

هدش هدوشگ  ناش  یگدنز 

هک تسور  نیا  زا  دـش و  نوریب  هیروس  كاخ  زا  هناـگیب  زابرـس  نیرخآ  لیروآ 1946  رد 17  .دـمآ  رامـش  هب  یگرزب  يزوریپ  دوب ،
(1) .دراد یم  یمارگ  هراومه  ینهیم ، لالقتسا  نشج  زور  ناونع  هب  ار  یخیرات  هتسجخ  زور  نیا  درگلاس  هیروس 

رصانلادبع لامج  رادفرط  نارسفا  سرام 1963  رد  .دندرک  سیـسأت  ار  برع  دحتم  يروهمج  رـصم  هیروس و  هیروف 1958 ، لوا  رد 
(2) .دنتفرگ تسد  هب  ار  تموکح  یمادقا  یط 

هب برغ  زا  نیطسلف ، هب  یقرش  بونج  ندرا و  هب  بونج  قارع ، هب  قرش  تمس  زا  هیکرت ، هب  لامش  تمس  زا  هیروس  يزورما  نیمزرس 
.تسا دودحم  نانبل  هنارتیدم و  يایرد 

نیا .دروآرد  دوخ  لاغـشا  هب  ار  نالوج  ياه  يدـنلب  ناونع  تحت  هیروس ، یـضارا  زا  یـشخب  لاس 1967 ، نئوژ  گنج  رد  لیئارـسا 
نونکات دراد و  رارق  لیئارسا  لاغشا  رد  نانچمه  اه  يدنلب 

.تسا هدش  اپرب  هقطنم  نیا  رد  نیشن  تسینویهص  كرهش  اه  هد 

فادـها هدودـحم  رد  ار  هیروس  لیئارـسا  .تسا  لیئارـسا  هیروس و  نیب  هشقاـنم  رد  يدـیلک  هدـمع و  لـیاسم  زا  یکی  نـالوج  هلأـسم 
، نونکات لاس 1948  زا  هدرک و  یبایزرا  دوخ  کیژتارتسا 

لاس 1967 گنج  هب  ناوت  یم  اهنآ  نیرتمهم  زا  هک  تسا  هدوب  اه  يروس  اب  هشقانم  لاح  رد  هراومه 

.درک هراشا  و 1973 

دم فدـه  روشک  کی  ناونع  هب  ار  هیروس  هتـسویپ  كاواس ، اب  يراکمه  نارود  یط  داسوم  هب  موسوم  لیئارـسا ، یتاعالطا  سیورس 
هدوب نیمزرـس  نیا  رد  یـسوساج  لاح  رد  هراومه  رودزم ، سوساج و  مادختـسا  قیرط  زا  كاواس  يراـکمه  اـب  داـسوم  .تشاد  رظن 

(3) .تسا

.تسا هجوت  لباق  هیروس  هرابرد  كاواس  سیئر  اب  داسوم  تقو  سیئر  یفوه ، لارنژ  تارکاذم  هنومن 
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، لیئارـسا یتاـعالطا  هاگتـسد  كاواـس و  يدـمحا ، نامحرلادـبع  هب : دوش  هعجارم  هراـب ، نیا  رد  رتـشیب  تاـعالطا  بسک  يارب  - . 3
لوا 1381. پاچ  یسایس ، ياه  شهوژپ  تاعلاطم و  هسسؤم 
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زا روشک ، نیا  یماظن  تیعقوم  هب  هراشا  اب  و  هدرک ، دادملق  لیئارسا  فادها  هیلع  هقطنم  رد  دیدهت  نیرتمهم  ار  هیروس  داسوم ، سیئر 
روشک نآ  تقو  روهمج  سیئر  دـسا  ظفاح  تسایـس  عضوم و  لیدـعت  رد  بسانم  ياه  کیتکات  ذاختا  اب  هک  دـهاوخ  یم  ناریا  هاـش 

.دنک مادقا 

نیب رد  اهیقارع  زا  دعب  .تسا  اهیروس  قیرط  زا  هقطنم  رد  دـیدهت  نیرتمهم  دـنا ، هتفرگ  شیپ  رد  اهیرـصم  هک  یـشور  مغریلع  یفوخ :
.دنتسه رت  یطارفا  همه  زا  اهیروس  ام  نانمشد 

دنتفرگ میمصت  هاشنهاش  مه  لیلد  نیمه  هب  دنراد و  جایتحا  .دنرادن  لوپ  .تسیچ  اهیروس  لکشم  دید  دیاب  كاواس : تسایر  راسمیت 
یلخاد تافالتخا  تاجایتحا و  ببـس  هب  دسا  .دنیامن  يریگولج  يوروش  اب  اهنآ  یکیدزن  زا  هک  دـننک  تیوقت  یلام  ظاحل  زا  ار  اهنآ 

.دیآ یم  رظن  هب  رت  طاتحم  تاداس  زا  دراد  هک 

.دش قفوم  يدوعس  کمک  اب  هک  تشاد  یلخاد  تافالتخا  لیاوا  رد  مه  تاداس 

دادـعت .تسا  رتـیوق  رـصم  زا  هیروس  ییاوه  يورین  دـنا و  هدرک  هیروـس  هب  يداـیز  یماـظن  کـمک  اهـسور  زور  نیا  اـت  یفخ : لارنژ 
هیروس ياهکنات  عون  یلو  تسا  ناسکی  رصم  ياهکنات  اب  هیروس  ياهکنات 

.تسا رتهب 

هتفگن شا  هنیباک  هب  هتـشاد  تیعقاو  هک  یتروص  هب  رجنیـسیک  اب  ار  شتارکاذـم  نتم  دـسا  ظفاح  هک  هدیـسر  يربخ  نایزارف : راـسمیت 
.تسا هدرک  یتحاران  دیلوت  تسا و  هدومن  ناونع  جراخ  رد  ار  عوضوم  نیا  شمراحم  زا  یکی  تسا و 

.میوش دنم  هرهب  مه  ام  مراودیما  تسا و  هنالقاع  رایسب  تسا  ترضحیلعا  میمصت  هک  لادتعا  هب  هیروس  نداد  قوس  یفخ : لارنژ 

خیرات نیا  ات  .دنتسه  یمتا  حالـس  هب  یبای  تسد  یپ  رد  اهروشک  نیا  هک  میتسه  یبرع  ياهروشک  رد  لوحت ]  ] لیوحت نیا  نارگن  ام 
درادن دوجو  برع  ناهج  رد  مه  یمتا  روتکار  میناد  یم  یتح 

هعسوت رد  دنه  ای  ناتسکاپ و  امش - ناراکمه  زا  یکی  منک  یم  رکف  .دننک  یم  ار  دوخ  یعس  اهنآ  یلو 

دیلوت ار  حالس  نیا  هک  دنا  هتفرگ  یلک  میمصت  ام  رظن  هب  .دنک  کمک  بارعا  هب  يا  هتسه  ياهحالس 

.دننک

.دنشاب یم  یمود  دقاف  اهنآ  هک  دراد  مزال  ینف  دارفا  یلام و  تردق  نیا  یلو  تسا  ناسآ  رایسب  نآ  تبحص  كاواس : تسایر  راسمیت 
رکف دنتسه و  هنایمرواخ  ندرک  یمتاریغ  شالت  رد  هاشنهاش  اما 
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(1) .دوب دهاوخ  مه  اهبرع  لماش  .دشاب و  قرش  برغ و  تردق  لوبق  دروم  نیا  منک  یم 

نیب سب  شتآ  رظان  ناونع  هب  هک  ناریا  یماظن  ياهورین  زا  كاواس ، يارچ  نوچ و  یب  يراکمه  یگنهاـمه و  اـب  یتسینویهـص  میژر 
نالوج يدنلب  رد  گنج 1967 ) زا  سپ   ) هیروس لیئارسا و 

هب داـسوم  قیرط  زا  ار  دوخ  یتاـعالطا  ياـهزاین  اـه  تسینویهـص  طاـبترا ، نیا  رد  .درک  یم  یتاـعالطا  يرادرب  هرهب  دـندوب ، رقتـسم 
.درک یم  رداص  ار  مزال  تاروتسد  دوصقم  نیا  يریگ  یپ  يارب  شترا  هب  زین  كاواس  دندرک و  یم  لقتنم  كاواس 

: تسا هتشون  نینچ  نامزاس  نیا  سیئر  هب  يا  همان  یط  كاواس ، تسایر  هزوح  نامز ، نآ  زا  هدنام  اج  هب  ياه  شرازگ  زا  یکی  رد 

لیئارسا سیورس  یتاعالطا  ياه  يدنمزاین  هرابرد :

رماوا رودص  كاواس و  مظعم  تسایر  راسمیت  راضحتسا  روظنم 

تاعافترا رد  یماظن  تالاقتنا  لقن و  ياه  هناشن  مئالع و  روکذم  سیورس  کنیا  لیئارسا  سیورس  سیئر  اب  هبناجود  تارکاذم  وریپ 
ضرع زا  تسویپ  هب  نآ  همجرت  لصا و  هک  هتشاد  میلست  ار  نالوج 

.درذگ یم 

(2) كاواس تسایر  راسمیت  هزوح 

: دیازفا یم  همان  نامه  هیشاح  رد  یتشاددای ، یط  كاواس  سیئر 

زواجت زا  لبق  زرم ]...[  رد  شترا  کی  هک  ییاه  هناشن  مئالع و  دوش و  هتـشون  شترا  هب  یحرـش  شزومآ  ظاـحل  زا  عبنم  رکذ  نودـب 
عقوم نیرتهب  تسا  زکرمتم  هیروس  لیئارـسا و  زرم  رد  ناریا  یماظن  ياهدـحاو  هک  نونکا  دافیا و  تسویپ  حرـش  هب  دـهد ، یم  ماـجنا 

.تسا دحاو  نیا  شزومآ  يارب 

هتبلا دشاب و  ینیرمت  کی  هک  دهدب  ار  تسویپ  دراوم  تبقارم  روتسد  یمازعا  دحاو  نآ  هب  دناد  یم  تحلـصم  شترا  هک  یتروص  رد 
هاگآ رتهب  شترا  هک  دشاب  مزال  يرگید  دراوم  تسا  نکمم 

(3) .تسا

: تسا لیذ  حرش  هب  كاواس  شرازگ  نیا  تسویپ  دنس 

ص:500
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شمارآ زاربا  اه  يرـصم  هیحان  زا  داسوم  سیئر  هک  دوب  لیئارـسا  اب  شزاس  حلـص و  تمـس  هب  تاداس  شیارگ  لاس 1973 و  گنج 
.تسا هدرک  رطاخ 

خروم 30/8/1354. كاواس ، دنس  - . 2
.خیرات دنس و  نامه  - . 3
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رطخ هیلوا  ياه  هناشن  هب  طوبرم  ربخ  یلصا  رصانع  هیروس / هرابرد :

ربخ یلصا  رـصانع  هیلوا  یهاگآ  هب  طوبرم  تاکن  تسیل  هلیـسو  نیدب  زورید  ياهوگتفگ  سیورـس و  ود  نیب  تارکاذم  لابند  هب  - 1
هطوبرم ياهدحاو  هب  امش  هلیسو  هب  ات  دراد  یم  میدقت  تسویپ  هب  ار 

.دوش هداد 

هطـساو نودب  هاتوک و  هطوبرم  تاعالطا  لاسرا  تهج  یطابترا  طوطخ  هک  تسا  مهم  رایـسب  ینونک  لاوحا  عاضوا و  هب  هجوت  اب  - 2
مامت هب  اصخش  فطل  يور  زا  هک  دش  میهاوخ  رکشتم  رایسب  دنشاب و 

.دنشاب هتشاد  هجوت  لحارم 

: تسا نینچ  یضرف ، شترا  کی  ياه  ینیب  شیپ  تاکرادت و  هرابرد  ناراتشترا  گرزب  داتس  تسایر  هب  كاواس  سیئر  يریصن  همان 

یضرف شترا  کی  ياه  ینیب  شیپ  تاکرادت و 

زا لبق  يزرم  هقطنم  رد  یـضرف  شترا  کی  ياه  ینیب  شیپ  تاکرادـت و  زا  یکاح  هک  ییاـه  هناـشن  مئـالع و  تسرهف  هخـسن  کـی 
.ددرگ یم  دافیا  تسویپ  حرش  هب  دشاب  یم  هیاسمه  كاخ  هب  زواجت 

نـالوج ياهیدـنلب  رد  لیئارـسا  هیروـس و  نیب  سب  شتآ  رب  تراـظن  روـظنم  هب  یهاـشنهاش  شترا  زا  ییاهدـحاو  هکنیا  هب  هجوـت  اـب 
هب ار  تسویپ  دراوم  دـنیامرف  روتـسد  تسا  دنمـشهاوخ  دـشاب  یم  نیرمت  يارب  تیعقوم  نیرتهب  تصرف  نیا  دـنا و  هدـیدرگ  زکرمتم 

دراوم نیا  رد  دنناوتب  نالوج  رد  رقتسم  ياهدحاو  قیرط  نیا  زا  ات  دنهد  رارق  هدش  دای  ياهدحاو  رایتخا  رد  تبقارم  روظنم 

.دنهد شرازگ  هدومن  بسک  زین  ار  مزال  ياهیرادرب  هرهب  انمض  هدروآ و  لمع  هب  ار  مزال  ياهنیرمت 

.دوش هفاضا  نآ  هب  دیاب  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  تسنکمم  مه  يرگید  دراوم  ًالامتحا 

.دنیامن مالعا  نامزاس  نیا  یهاگآ  تهج  ار  رما  هجیتن  دنیامرف  روتسد  تسا  دنمشهاوخ 

(1) يریصن دبشترا  روشک - تینما  تاعالطا و  نامزاس  سیئر 
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نامع

تختیاپ طقسم  شا  هدمع  رهش  ردنب و  .دراد  رارق  نامع  يایرد  رانک  رد  ناتسبرع  هریزج  هبش  یقرـش  بونج  رد  نامع  نینـش  ناطلس 
وزج زین  ار  نیمزرس  نیا  اه  یلیئارسا  هک  اجنآ  زا  .تسا  نآ 

هب اهنآ  یسوساج  تایلمع  سرریت  زا  هقطنم  نیا  اذل  دنا ، هدرک  دادملق  دوخ  کیژتارتسا  هدودحم 

میژر ناسوساج  نارومأم و  هرابرد  لاس 1352 ، رد  كاواس  سیئر  اب  هرکاذـم  رد  داـسوم  سیئر  ریماز  يوز  لارنژ  .تسا  هدوبن  رود 
: تسا هتفگ  نینچ  نامع  رد  یتسینویهص 

یطابترا طخ  کی  اهنآ  هتـساوخ  لابق  رد  مه  ام  دـندمآ و  ام  شیپ  سوباق  ناطلـس  یـسیلگنا  رواشم  ود  لبق  هتفه  ریمـض ]...[ : لارنژ 
ار ناشتاعالطا  اهنآ  هک  میا  هداد  ذوفن  نامع  رد  ار  نامدوخ  ینیطـسلف  رومأـم  ود  نمـض  رد  میدومن  رارقرب  دارفا  قباوس  قیقحت  يارب 

میدرک لصاح  عالطا  .میهد  یم  رارق  سوباق  ناطلـس  رایتخا  رد  ادعب  ار  تاعالطا  نیا  ام  هک  دـنناد  یمن  دـنراذگ و  یم  ام  رایتخا  رد 
شک تفن  ياهیتشک  هب  هک  تسا  نیا  دارفا  نیا  فده  دنا  هدمآ  قارع  هب  نانبل  زا  حتفلا  هورگ  کی  هک 

.دش دهاوخ  هتسب  زمره  هگنت  شکتفن  کی  ندش  قرغ  اب  هک  دننک  یم  روصت  دننک و  هلمح  یتفن ) یتشک  ره  )

.دوش هتسب  یتشک  کی  قرغ  اب  هک  تسین  برعلا  طش  زمره  هگنت  كاواس : تسایر  راسمیت 

.دراد رارق  یفاذق  صخش  اهحرط  نیا  مامت  سپ  رد  تساهبرع و  رکف  زرط  نیا  ریمض : لارنژ 

(1) (. تسا لیئارسا  شکتفن  ياهیتشک  عضو  زا  عالطا  روظنم   ) .دشاب یم  زین  نامدوخ  هب  کمک  سوباق  هب  کمک  زا  ام  روظنم 
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نمی

زا خرس و  يایرد  هب  برغ  زا  ندع ، جیلخ  هب  یقرش  بونج  بونج و  هیحان  زا  ناتسبرع ، یبرغ  بونج  بونج و  رد  عقاو  نمی  روشک 
.تسا دودحم  نامع  هب  یقرش  لامش 

رظن تحت  هراومه  ار  نآ  لخاد  ياهدادـیور  هدرک و  دادـملق  دوخ  يا  هیـشاح  نیرتکد  ورملق  وزج  زین  ار  نیمزرـس  نیا  اه  یلیئارـسا 
ناشن ناریا ، یهاشنهاش  تلود  یتاعالطا  سیورـس  تاماقم  اب  داسوم  ياسؤر  تارکاذم  كاواس ، ياه  شرازگ  دانـسا و  .دنا  هتـشاد 

.تسا نیمزرس  نیا  هرابرد  لیئارسا  تیساسح  هدنهد 

هنیمز نیا  رد  يا  هنومن  نمی  یلخاد  تـالوحت  عاـضوا  هراـبرد  لاس 1355 ، رد  كاواس  سیئر  اب  داـسوم  نواـعم  یخمیک  تارکاذـم 
: تسا

دش و مامت  لیعامسا  حاتفلادبع  عفن  هب  دش و  ماجنا  ندع  مکاح  بزح  تسینومک و  بزح  هرگنک  هتـشذگ  هتفه  یخمیک ]...[ : ياقآ 
.تسا يوروش  هب  یکیدزن  ناتسبرع و  زا  ندع  ندش  رود  هناشن  نیا 

یموزل وا  فرط  زا  ینارگن  درادن و  یتردق  چـیه  حاتفلادـبع  هک  تفگ  یم  ندـع  روهمج  سیئر  یلع  عیبر  كاواس : تسایر  راسمیت 
.درادن

رد تسا  هتفگ  مه  يدوعـس  .دوب  دـهاوخ  تاعالطا  ندروآ  تسدـب  يارب  يا  هلیـسو  نیا  دوش و  یم  زاب  ندـع  رد  يدوعـس  تراـفس 
هک يا  هلحرم  ره  رد  تسا و  ناـیرج  رد  هماـنرب  نیا  .دوـشب  یـشوپ  مشچ  يوروـش  کـمک  زا  هک  تسا  کـمک  هب  رـضاح  یتروـص 

يوروش ياج  هب  دنک ، ادیپ  نانیمطا  يدوعس 

عالطا رگید  هتفه  ود  یکی  ات  .دراد  تریاغم  ًالماک  متشاد  زورید  نم  هک  یتاعالطا  اب  هسیاقم  رد  امش  تاعالطا  .درک  دهاوخ  کمک 
(1) .تشاد میهاوخ  يرتقیقد 

505 ص :
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506 ص :
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یبیل

زا رـصم ، هب  قرـش  زا  هنارتیدـم ، يایرد  هب  لامـش  زا  رجین ، داچ و  يروهمج  هب  بونج  تمـس  زا  اقیرفآ ، لامـش  رد  عقاو  یبیل  روشک 
سنوت هب  یبرغ  لامش  برغ و  زا  نادوس ، هب  یقرش  بونج 

.تسا سلبارط  نآ  تختیاپ  دودحم و  ریازجلا  و 

هدرک و مـالعا  ینوماریپ  ياـهروشک  ییاـیفارغج  هزوح  وزج  ار  روـشک  نیا  یتسینویهـص ، میژر  سیـسأت  يادـتبا  زا  اـه  تسینوـیهص 
ناریا یتاعالطا  طباور  بوچراچ  رد  .دـنا  هداد  رارق  تراـظن  تحت  تیـساسح  اـب  ار  روشک  نآ  یـسایس  تـالوحت  یلخاد و  عاـضوا 

.دنا هتـشاد  یبیل  هب  طوبرم  يّرـس  هنامرحم و  تاعالطا  رابخا و  بسک  رد  يدج  يراکمه  داسوم  كاواس و  لیئارـسا ، یهاشنهاش و 
سیورس تقو  نواعم  ینومدا  موهان  يوگو  تفگ  هراب  نیا  رد  كاواس  دانسا  هنومن 

.تسا كاواس  سیئر  يریصن  اب  لیئارسا  یتاعالطا 

: دنا هتفگ  هدرک و  یبایزرا  تبثم  هدید  اب  ار  یفاذق  درکلمع  عضاوم و  یخرب  یناریا ، یلیئارسا و  فرط  دنس  نیا  رد 

هب یفاذـق  امـش  هدـیقع  هب  ایآ  دراد  بصعت  تیبرع  مزینومک و  دروم  رد  وا  هک  میوگب  دـیاب  یفاذـق  دروم  رد  كاواـس ]...[ : تساـیر 
؟ داد دهاوخ  همادا  دوخ  تموکح 

.درادن یماکحتسا  یفاذق  تیعقوم  نم  هدیقع  هب  ینومدا : ياقآ 

اما دـنک  یم  رکف  کشخ  یفاذـق  هک  تسا  تسرد  هتبلا  هک  تسا  هدـیمهف  يدرم  دراد و  يرتشیب  تیمها  وا  نواعم  كاواس : تساـیر 
.درک لابقتسا  وا  يوروشدض  هیور  زا  دیاب 

.تسا كانرطخ  يا  هیور  نیا  دنک و  یم  تیامح  برع  نویطارفا  زا  یفاذق  اما  ینومدا : ياقآ 

يرصنع ار  وا  ناوت  یم  تسا  وا  یتسینومکدض  هیور  هب  طوبرم  هک  اجنآ  ات  هتبلا  كاواس : تسایر 

507 ص :
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(1) .تسناد دیفم 

هجراخ روما  ریزو  نولآ  لاگیا  تارکاذم  هک  تسا  لاس 1354  هب  طوبرم  رگید  هنومن  دنس 

: دهد یم  ناشن  ار  كاواس  سیئر  اب  لیئارسا 

.متسه دادغب  زا  شرازگ  رظتنم  نم  .تفر  درک و  یظفاحادخ  ترودک  اب  ینابصع و  رایسب  دولج  كاواس :] تسایر  راسمیت  ]

.تسا هدوب  هدروآ  دوخ  اب  هناقمحا  هشیدنا  يرادقم  دیاش  نولآ : لاگیا  ياقآ 

لخاد هب  دولج  تسشن  هرایط  رد ]  ] یبیل رد  یتقو  دیوگ  یم  راگزومآ  كاواس : تسایر  راسمیت 

تبحـص یمیمـص  تـسود  ود  دـننام  دـندرک و  لـغب  ار  رگیدـمه  ردارب  ود  لـثم  درک  دروـخرب  سولراـک  اـب  یتـقو  دـمآ و  اـمیپاوه 
(2) .دندرک

يالاب تیـساسح  وس و  کی  زا  یبیل  هرابرد  داسوم  كاواس و  یتاعالطا  يراـکمه  زا  ناـشن  هراـشا  دروم  يّرـس  تارکاذـم  دانـسا و 
زا روشک  نیا  یلخاد  عاضوا  تالوحت و  لابق  رد  اه  یلیئارسا 

.تسا رگید  يوس 

508 ص :

نمهب 1350. هبنش 19  هس  لیئارسا ، سیورس  نواعم  ینومدا  ياقآ  اب  كاواس  تسایر  تارکاذم  كاواس ، دنس  - . 1
.11/10/1354 لیئارسا ، هجراخ  روما  ریزو  نولآ  لاگیا  اب  كاواس  تسایر  راسمیت  هبناجود  تاقالم  كاواس ، دنس  - . 2
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اه ینیطسلف 

يروحم يدـیلک و  ینیطـسلف ، هزرابم  ياه  نامزاس  اه و  هورگ  زین  نادـهاجم و  نازرابم ، هیلع  داسوم  كاواس و  یتاعالطا  يراکمه 
.دنا هدرک  دای  دوخ  هدروخ  مسق  نانمشد  ناونع  هب  اه  ینیطسلف  زا  هراومه  نیطسلف ، نیمزرس  نارگلاغشا  ناونع  هب  اه  یلیئارسا  .دوب 

يریگ سپزاـب  نیطـسلف و  يزاـسدازآ  روحم  لوح  نیطـسلف  زراـبم  ياـه  هورگ  نادـهاجم و  نازراـبم و  یلـصا  ناـمرآ  هک  اـجنآ  زا 
، ناهج طاقن  یمامت  رد  لیئارسا ، یتاعالطا  ياه  سیورـس  اذل  تشاد ؛ رارق  تسینویهـص  نامجاهم  لاگنچ  زا  یلاغـشا  ياه  نیمزرس 

یتاعالطا تراظن  بیقعت و  تحت  ار  اهنآ 

زا يریگ  هرهب  كاواس و  اب  يراـکمه  قیرط  زا  ار  دوخ  فادـها  زا  یهجوت  لـباق  شخب  هنیمز  نیا  رد  اـه  یلیئارـسا  .دـنداد  یم  رارق 
(1) .دندرک یم  نیمأت  نامزاس ، نیا  نارومأم  ششوپ و  تاناکما ،

: تسا یندناوخ  هراب  نیا  رد  ینیطسلف  ياه  هورگ  صاخشا و  یخرب  هرابرد  كاواس  سیئر  اب  یفوه  لارنژ  تارکاذم 

.تسا ام  دوخ  هقطنم  عاضوا  مود  عوضوم  یفخ : لارنژ 

هک داهنشیپ  کی  .تشاذگ  دهاوخ  رثا  هدوب  ًالبق  هک  حلص  دادرارق  يور  هک  هدش  یشان  طابر  سنارفنک  زا  لوحت  ود  منک  یم  روصت 
ناگدنیامن سنارفنک و  ناگدنیامن  مامت  هلیسو  هب  رگم  دریگ  یمن  تروص  حلص  يارب  یتارکاذم  چیه  هک  دوب  نیا  دیسر  بیوصت  هب 

میدیمهف ام  .دوش  بیوصت  نیطسلف 

دنسرت یم  مه  زونه  دندیسرت و  یم  هشیمه  اهیروس  .دنا  هداد  ماجنا  یلبق  دصق  اب  ار  راک  نیا  اهیروس 

يارب ار  دیدج  حرط  اهیروس  نیاربانب  .دنبایب  دوخ  نیب  حلص  يارب  یهار  لیئارسا  رصم و  هک 

509 ص :

هبناـج هس  یتاـعالطا  سـالجا  لـصف  زین ؛ و  يدـمحا ، نمحرلادـبع  هب : دوش  هعجارم  هراـب  نیا  رد  رتشیب  تاـعالطا  بسک  يارب  - . 1
.باتک نیمه  رد  اه  همانعطق  اه و  شرازگ 
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فده هب  ندیـسر  يارب  هلیـسو  ناونع  هب  هکلب  فده  ناونع  هب  هن  نیطـسلف  هلئـسم  زا  دندرک و  ناونع  ام  اب  رـصم  سامت  زا  يریگولج 
ههبج ام  هک  دنتسناد  یم  هکنیا  مود  .دنتشاذگ  رانک  ار  نیـسح  کلم  هکنیا  لوا  دش : جتنم  هجیتن  ود  هب  میمـصت  نیا  .دندرک  هدافتـسا 

یتسیرورت نامزاس  نیا  مینک  یمن  هرکاذم  اهینیطسلف  اب  ام  .درک  میهاوخن  لوبق  نیطسلف  هدنیامن  ناونع  هب  ار  نیطسلف  شخبیدازآ 

.میروآ دوجوب  یبهذمریغ  تلود  کی  میهاوخ  یم  دیوگ  یم  دنک و  یم  ار  لیئارسا  تلود  مادهنا  مالعا  اراکشآ  تسا و 

دیاب دنـشاب  دـنمقالع  دوخ  یمـسر  تیدوجوم  هب  رگا  .دـنیوگن  رگید  الاح  دـیاش  .تسا  یلبق  ياهفرح  نیا  كاواس : تسایر  راسمیت 
.دننک ضوع  ار  ناش  هیور 

.تشاذگ قرف  نیریاس  تافرع و  رسای  نیب  دیاب  یفوخ : لارنژ 

.دنا هدرکن  ضوع  ار  دوخ  کیتکات  زونه  كاواس : تسایر  راسمیت 

هب نیاربانب  .تسا  هدیدرگ  للم  نامزاس  یبرع و  ياهروشک  لوبق  دروم  دشاب  اهینیطـسلف  مامت  هدنیامن  هکنیا  نودـب  مه  تافرع  رـسای 
رد تافرع  رـسای  يارب  یتحاران  دیلوت  يارب  تسا  نکمم  وا  فلاخم  ياههورگ  دوش و  رورت  تسا  نکمم  نیریاس  ای  شبح و  هلیـسو 

(1) .دننزب رورت  يراکبارخ و  هب  تسد  اپورا 

: تسا نینچ  لاس 1352 ، هب  طوبرم  ینیطسلف ، ياه  هورگ  اب  هلباقم  يارب  داسوم  كاواس و  يراکمه  هرابرد  رگید  هنومن  دنس 

ياـهنامزاس يارب  يراـکبارخ  روـظنم  هب  ییاـیرد  لـئاسو  دورو  يارب  قارع  تلود  هک  میا  هدرک  ادـیپ  عـالطا  مود : هرادا  لـک  ریدـم 
.تسا جیلخ  رد  يراکبارخ  يارب  لئاسو  نیا  املسم  تسا و  هدیدرگ  لئاق  یکرمگ  تیفاعم  ینیطسلف 

تسد دنهاوخ  یم  اهنیا  هک  دنهد  یم  عالطا  ام  یسررب  نارومأم  دراوم  یضعب  رد  اریز  میشاب  روبص  دروم  نیا  رد  دیاب  ریمـض : لارنژ 
دننز یم  روبزم  لمع  هب  تسد  ام  راظتنا  تدم  زا  دعب  اهنآ  دوش و  یمن  يربخ  مینام  یم  مادقا  نآ  رظتنم  هام  دنچ  ام  دننزب  یمادـقا  هب 

یم نیب  زا  نانبل  رد  ار  اهنآ  ياههاگیاپ  مامت  ام  میـشاب  روبـص  يراکبارخ  دراوم  رد  دیاب  نیاربانب  ددرگ  یم  ام  تسکـش  ثعاب  نیا  و 
.نیمز قیرط  زا  هچ  اوه و  قیرط  زا  هچ  میرب 

ار اه  ینیطسلف  یماظن  تردق  دنتحاران و  اه  ینیطسلف  زا  ناشدوخ  اهینانبل  كاواس : تسایر  راسمیت 

510 ص :

.كاواس تسایر  اب  لیئارسا  یتاعالطا  سیورس  سیئر  یفوه  یفوخ  لارنژ  تارکاذم  - . 1
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.دنناد یم  ناشدوخ  زا  شیب 

.تسا رتهب  دنربب  نیب  زا  رتدوز  هچ  ره  دنربب و  نیب  زا  ار  اه  ینیطسلف  دنناوت  یم  دنهاوخب  رگا  اهنآ  ریمض : لارنژ 

(1) .درک طوقس  یلو  تشاد  ار  میمصت  نیا  یلبق  تلود  كاواس : تسایر  راسمیت 

زا یـشخب  ار  ندرا  ندرا و  مدرم  زا  یـشخب  ار  نیطـسلف  مدرم  دوخ ، تاغیلبت  رد  نیطـسلف ، نیمزرـس  لاغـشا  يادـتبا  زا  اـه  یلیئارـسا 
دید زا  اه  تسینویهص  .دنا  هدرک  دادملق  نیطسلف  نیمزرس 

.دنا هدش  لسوتم  ناوارف  کیتاملپید  یسایس و  تامادقا  هب  هیضق  نیا  لح  يارب  دوخ ،

هعجاـف ندرا و  رد  لاس 1970  ربماتپـس  رد  نیطـسلف  مدرم  راتـشک  رد  اه  یلیئارـسا  هک  دـهد  یم  ناشن  كاواس  دنـس  رگید ، يوس  زا 
میژر تقو  هجراـخ  روما  ریزو  نوـلآ  لاـگیا   (2) .دـنا هتـشاد  ندرا  تنطلـس  اب  يراکمه  رد  یلاـعف  شقن  هایـس ، ربماتپـس  هب  فورعم 

: دوب هدرک  مالعا  نینچ  هراب  نیا  رد  ار  دوخ  هاگدید  يولهپ ، اضردمحم  اب  یتاقالم  یط  لاس 1354  هام  نمهب  رد  یتسینویهص 

(11/10/54  ) لیئارسا هجراخ  روما  ریزو  نولآ  لاگیا  ياقآ  اب  كاواس  تسایر  راسمیت  هبناجود  تاقالم 

ضرع هب  ما  هداد  ماجنا  هجراخ  روما  ریزو  ياقآ  ریزو و  تسخن  هاشنهاش -  اب  هک  ار  ییاهتاقالم  شرازگ  ملیاـم  نولآ : لاـگیا  ياـقآ 
دروم رد  .متـشاد  راهظا  هیروس  دروم  رد  ار  نامدوخ  هودـنا  نینچمه  مدرک و  مالعا  ار  نامتیاضر  رـصم  اب  دادرارق  دروم  رد  .مناـسرب 

مالعا ار  نامدوخ  یگدامآ  یضارا  ضیوفت 

ینعم متـسیب  نرق  عاـضوا  هب  هجوت  اـب  صوصخب  .دوش  هدراذـگ  لیئارـسا  راـیتخا  رد  عاـفد  لـباق  ياـهزرم  هکنیا  رب  طورـشم  متـشاد 
.مدرک حیرشت  ریزو  تسخن  يارب  ار  عافد  لباق  ياهزرم 

نیطسلف لکشم  .تسا  كانرطخ  ردقچ  راک  نیا  هک  مدناسر  ضرع  هب  ندرا  دور  لحاس  رد  ینیطسلف  روشک  کی  لیکـشت  دروم  رد 
مدرم زا  یشخب  نیطسلف  مدرم  تسا و  نیطسلف  زا  یـشخب  ندرا  نوچ  دوش  لح  ندرا  بوچراهچ  رد  دیاب  لکـشم  نیا  دراد و  دوجو 

لیکشت جراخ  رد  یتلود  نینچ  مه  رگا  تخادنا و  دهاوخ  رطخ  هب  ندرا  رد  ار  تنطلس  هاگتسد  ینیطسلف  تلود  کی  .دنتـسه  ندرا 
.تسا سوباک  کی  میلشروا  هموح  رد  يوروش  ناسانشراک  اهنیسینکت و  ندید  دوب و  دهاوخ  ارگ  پچ  تلود  کی  دوش 

تارکاذم نیا  میتسه  یلبق  طرش  نودب  دوخ  برع  ناگیاسمه  زا  کی  ره  اب  هرکاذم  هدامآ  ام 

511 ص :

هبنشود 18/4/1354. كاواس ، تسایر  اب  ریماز  ریمض  لارنژ  تارکاذم  نتم  كاواس ، دنس  - . 1
.ندرا شخب  لیئارسا ، کیژتارتسا  هدودحم  لصف  باتک ، نیمه  ك.ن : - . 2
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ونژ سنارفنک  تروص  هب  تینما  ياروش  هک  میتـسه  نیا  فلاـخم  اـم  .دـشاب  دـحتم  لـلم  ناـمزاس  همانعطق 242  ياـنبم  رب  دـناوت  یم 
توعد ونژ  سنارفنک  زا  دیاب  ام  ای  اهییاکیرمآ و  مدرک  ضرع  .دیایبرد 

.تفرگ دنهاوخ  رارق  يدب  تیعقوم  رد  اهسور  تسا  بوخ  رایسب  دندومرف  .مینک 

دوشن لح  اهنآ  لکشم  اعقاو  رگا  دنتفگ  دندرک و  ینارگن  راهظا  هاشنهاش  نیطسلف  هلئسم  دروم  رد 

روما مامز  مه  يدوعس  ناتسبرع  رد  هکلب  ندرا  رد  اهنت  هن  ینیطسلف  لاعف  لماع  هک  دندوب  نارگن  تفای و  دهاوخ  همادا  تالکشم  نیا 
.دریگب تسد  رد  ار 

کمک ندرا  تنطلس  تاجن  اقب و  هب  ام  [ 1970  ] لاس 70 رد  .تسا  تسرد  ًالماک  اه  ینیطـسلف  دروم  رد  هتفگ  نیا  مدرک  ضرع  نم 
ام اب  هک  دـننک  قیوشت  ار  ندرا  هک  مدرک  اعدتـسا  ناشیا  زا  .تسا  هدـش  اهزرم  نیرتمارآ  ندرا  اـب  اـهزرم  دـعب  هب  عقوم  نآ  زا  میدرک 

نیطسلف شخبیدازآ  نامزاس   [ PLO دروم رد  .میـسیونب  ندرا  یبرغ  لحاس  نتفرگ  سپ  دروم  رد  يا  همان  تقفاوم  دننک و  تبحص 
نیا دروم  رد  رگا  دینادب  یلو  دینکب  هچ  میوگ  یمن  نم  دنتفگ  ترضحیلعا  نم  ياهفرح  هب  ندرک  شوگ  زا  دعب  ]

.دش دهاوخن  لصاح  یتفرشیپ  زین  رگید  دراوم  رد  دوشن  لصاح  یتفرشیپ  لکشم 

؟ دینک دعاقتم  ار  نیسح  کلم  دراد  ناکما  ایآ  دندومرف  ترضحیلعا 

دننک دعاقتم  ار  اهنآ  دنیامن و  تبحص  یبرع  ياهروشک  رگید  تاداس و  نیـسح و  کلم  اب  هاشنهاش  دشاب  بوخ  دیاش  مدرک  ضرع 
.دننک هرکاذم  ام  اب  هک 

.مدرکن رارصا  مه  نم  ریخ و  ای  درک  دنهاوخ  یتبحص  ایآ  هک  دندومرفن  ناشیا 

داـجیا داهنـشیپ  ندرا  .دراد  برع  نینکاـس  هک  یـشخب  صوـصخب  میهدـب  ار  یـضارا  زا  يداـیز  رادـقم  میا  هداـمآ  اـم  مدرک  ضرع 
مه لیئارـسا  ناریا و  عفن  هب  .دـنک و  یم  لح  ار  لکـشم  نیا  ام  رظن  هب  هک  تسا  هدرک  ار  یقرـش  لـحاس  یبرغ و  لـحاس  نویـساردف 

.تسا ینیطسلف  ياهنامزاس  زا  یشخب  نوچ  دنک  زاب  يرتفد  نارهت  رد   PLO هک دهدن  هزاجا  ناریا  میراودیما  .تسه 

دیاب امش  .دننک  مولعم  ام  اب  ار  ناشفیلکت  لوا  دیاب  دنتسرف  یم  ام  روشک  هب  دننک و  یم  تیبرت  کیرچ  اهنآ  كاواس : تسایر  راسمیت 
(1) .دننک یم  یسررب  دنراد  اهنآ  هک  میراد  ربخ  نوچ  دننکب  ار  راک  نیا  ادابم  هک  دینک  دعاقتم  ار  اهکرت 

هیاسمه ياهروشک  اب  هرکاذم  يارب  ار  لیئارسا  یگدامآ  هچ  رگا  لاس 1354 ، رد  نولآ ، لاگیا 

یلاغشا یضارا  نداد  سپزاب  همه ، زا  رتمهم  تینما و  ياروش  همانعطق 242  يانبم  رب  نیطسلف 

ص:512
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.11/10/1354 كاواس ، تسایر  راسمیت  اب  لیئارسا  هجراخ  روما  ریزو  نولآ  لاگیا  هبناجود  تاقالم  كاواس ، دنس  - . 1
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، نونکات گنج 1967  زا  سپ  لیئارسا ، هک  تسا  نآ  تیعقاو  اما  دنک ؛ یم  مالعا  یتسینویهـص  میژر  يوس  زا  ندرا  دور  یبرغ  هنارک 
یتح هدرک و  يریگولج  روبزم  همانعطق  يارجا  زا  هراومه 

يدوهی نارازه  هتخاس و  ندرا  دور  یبرغ  هنارک  رد  نیشن  تسینویهص  كرهش  اه  هد  لاس 1354  ات 

رد هراومه  یلیئارـسا ، فرط  هک  دراد  نآ  زا  ناشن  اهنیا  همه  .دوب  هداد  ناکـسا  ناماس  نآ  رد  ار  ناـهج  فاـنکا  فارطا و  زا  رجاـهم 
هلیح و زا  هشیمه  دوصقم ، نیا  هب  ندیـسر  يارب  هدوب و  يولهپ ) میژر  تاـماقم   ) دوخ ناتـسود  یتـح  یمومع و  راـکفا  بیرف  ددـص 

سپ لاس  ود  زا  رتمک  مه  نآ  یتسینویهص ، میژر  یمسر  عضوم  هب  ناوت  یم  اعدا  نیا  تابثا  يارب  .تسا  هتسج  دوس  يراکبیرف 

.درک هعجارم  ندرا ، دور  یبرغ  هنارک  هرابرد  نارهت ، رد  كاواس  سیئر  ناریا و  رابرد  تاماقم  ربارب  رد  نولآ  لاگیا  تاراهظا  زا 

، كاواس سیئر  يولهپ و  اضردـمحم  لباقم  رد  لیئارـسا  تقو  هجراخ  ریزو  نولآ  لاـگیا  نیغورد  ياـعدا  زا  سپ  لاـس  ود  زا  رتمک 
رد لاس 1356 ، رد  لیئارـسا  تقو  هجراخ  ریزو  نایاد  هشوم  ندرا ؛ دور  یبرغ  هنارک  نداد  سپزاـب  يارب  لیئارـسا  یگداـمآ  رب  ینبم 

: تفگ نینچ  كاواس  سیئر  هب  باطخ  هراب  نیا 

ناملراپ رد  ندرا  دور  برغ  دروم  رد  لیئارسا  تلود  میمصت  هکنیا  رب  ینبم  متـشاد  لیئارـسا  زا  يربخ  كاواس ]... ]: تسایر  راسمیت 
.تسا هدش  هجاوم  ییاهتفلاخم  اب  لیئارسا 

هب هک  میوگب  احیرص  دیاب  یلو  دشاب  یم  ندرا  دور  یبرغ  هرانک  ياهبرع  ندرا و  اب  یتسیزمه  لیئارـسا  تلود  تسایـس  نایاد : لارنژ 
یتسیزمه یبرغ  هنارک  ياه  ینیطـسلف  دوخ  اب  میرـضاح  ام  اما  تسین  ناـیم  رد  نیطـسلف  شخبیدازآ  ناـمزاس  زا  یتبحـص  هجو  چـیه 

.نیطسلف شخبیدازآ  نامزاس  اب  هن  میشاب  هتشاد 

ینیطـسلف روشک  کی  داجیا  اب  هک  دنهاوخب  ام  زا  زین  ناریا  اکیرما و  دننام  یناتـسود  رگا  یتح  هک  منک  ضرع  احیرـص  دیهدب  هزاجا 
.درک میهاوخن  يراک  نینچ  مه  زاب  مینک  تقفاوم  ندرا  دور  برغ  رد 

؟ تسیچ یبرغ  هنارک  رد  یلحم  مدنارفر  دروم  رد  امش  رظن  كاواس : تسایر  راسمیت 

نیا مدرم  نیطسلف  شخب  يدازآ  نامزاس  کش  نودب  نوچ  تسین  ام  تقفاوم  دروم  ندرا  دور  یبرغ  هنارک  رد  مدنارفر  نایاد : لارنژ 
(1) .دنهدب يأر  نامزاس  نآ  ناربهر  هب  هک  داد  دهاوخ  رارق  راشف  تحت  ار  هقطنم 

513 ص :
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ناتسکاپ

قرش زا  ناتسناغفا ، هب  لامش  زا  نامع ، يایرد  دنه و  سونایقا  هب  بونج  زا  ناریا ، هب  برغ  زا  ایسآ ، بونج  رد  عقاو  ناتـسکاپ  روشک 
هدودـحم رد  زین  ار  روشک  نیا  اه ، یلیئارـسا  ییایفارغج ، تیعقوم  نیا  هب  هجوت  اب  .تسا  دودـحم  نیچ  هب  یقرـش  لامـش  زا  دـنه و  هب 

دادملق دوخ  کیژتارتسا 

ربرد ار  اهنآ  لیئارسا  ینوماریپ  يژتارتسا  هک  دنا  هتسناد  یقطانم  اهروشک و  لماش  هدرک و 

.دریگ یم 

اضردمحم صخش  كاواس و  .دنا  هتـشاد  نآ  اب  طابترا  داجیا  رد  یعـس  هراومه  اه  یلیئارـسا  هک  دوب  ییاهروشک  رگید  زا  ناتـسکاپ 
تایلمع ناتـسکاپ  لیئارـسا و  نیب  طباور  يرارقرب  هنیمز  رد  لیئارـسا  تساوخرد  هب  دـش ، رکذ  رـصم  هرابرد  هک  هنوگ  نامه  يولهپ ،

.دنداد یم  ماجنا  ناهنپ 

هب يا  هماـن  یط  كاواـس  .تسا  لـمأت  لـباق  هراـب  نیا  رد  كاواـس  سیئر  يریـصن  زا  داـسوم  تقو  سیئر  یفوـه  لارنژ  تساوـخرد 
: تسا هدرک  فیلکت  بسک  هنیمز  نیا  رد  اضردمحم  صخش 

، دناسر یم  هناکولم  كرابم  هاگشیپ  ضرع  فرش  هب  ارختفم 

نمض كاواس  هک  درک  اعدتسا  راثن  ناج  اب  [ 1355=2535  ] هبنشجنپ 24/4/35 زور  تاقالم  رد  لیئارسا  سیورس  سیئر  یفخ  لارنژ 
ود هک  دهدب  یبیترت  ناتسکاپ  یتاعالطا  سیورس  اب  سامت 

.دنشاب هتشاد  رگیدکی  اب  یللملا  نیب  مزیرورت  اب  هزرابم  هنیمز  رد  یمیقتسم  ياهسامت  ناتسکاپ  لیئارسا و  سیورس 

.دوش لمع  دریگ  رارق  هناکولم  هینس  هئارا  هک  وحن  ره  هب  ات  درذگ  یم  هناکولم  كرابم  هاگشیپ  ضرع  فرش  زا  بتارم 
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(1) يریصن دبشترا  راثن - ناج 

: دوش یم  هداد  خساپ  نینچ  اضردمحم ، زا  لقن  هب  نآ ، هیشاح  رد  همان ، لاسرا  زا  زور  هد  بیرق  تشذگ  زا  سپ 

دنیامرف حرطم  ات  دوش  يروآدای  عوضوم  دـش  مهارف  یناتـسکاپ  تاماقم  اب  هل  مظعم  میقتـسم  سامت  ناـکما  تقو  ره  دـندومرف  ررقم 
(2) (. 4/5/35)

نآ یتاـعالطا  سیورـس  نیب  طاـبترا  يرارقرب  يارب  شـالت  ناتـسکاپ ، رد  دوخ  دـصاقم  هب  ندیـسر  يارب  لیئارـسا  تامادـقا  زا  یکی 
ناریا زج  داسوم ، تاماقم  هنیمز ، نیا  رد  دوب  داسوم  روشک و 

: دنک یم  تیاکح  نینچ  صوصخ  نیا  رد  كاواس  دنس   (3) .دندش لسوتم  زین  هیکرت  یتاعالطا  سیورس  هب 

خیراتشرازگ 10/2/36[1356]

یضتقم رماوا  رودص  كاواس و  تسایر  راسمیت  راضحتسا  روظنم :

روط هب  هک  هدومن  راهظا  حرطم و  بناجنیا  اب  ار  ریز  بلاطم  لبق  زور  دـنچ  نیدای ) ناد  ياـقآ   ) اراـکنآ رد  لیئارـسا  سیورـس  طـبار 
دنک یم  ناونع  هک  یبلاطم  دنک و  یم  تبحص  بناجنیا  اب  یصوصخ  یلیخ 

بلطم هک  رما  نیا  هب  داقتعا  عوضوم و  تیمها  هب  هجوت  اب  نکیل  .دشاب  یم  يو  دوخ  یصخش  رظن 

: درذگ یم  ضرع  زا  یضتقم  رماوا  رودص  راضحتسا و  تهج  ریز  حرش  هب  بتارم  دشاب  يو  یصخش  رظن  دناوت  یمن  هدش  ناونع 

اهروشک نیا  اب  طباور  ندـش  يداع  اب  تسا و  بارعا  اب  حلـص  قفاوت و  هب  ندیـسر  لیئارـسا  تلود  یلعف  تسایـس  دومن  راهظا  طـبار 
رظن رد  یلک و  تسایـس  نیا  هب  هجوت  اب  تهج  نیمه  هب  .دـشاب  هتـشاد  يداع  طباور  هقطنم  ياـهروشک  همه  اـب  تسا  لـیام  لیئارـسا 

نایم هک  تقیقح  نیا  نتشاد 

سیورس طبار  روظنم   ) نم يارب  رکف  نیا  دراد  دوجو  هبناج  همه  طباور  ناریا  هیکرت و  لیئارسا - 

هب دیآ و  لمع  هب  ناتـسکاپ  اب  طباور  ندرک  يداع  تهج  هدنیآ  يزاس  هنیمز  يارب  یتامادـقا  عورـش  هک  تسا  هدـمآ  شیپ  لیئارـسا )
ياهسیورس نایم  سامت  يرارقرب  راک  نیا  هلحرم  نیلوا  هک  دسر  یم  رظن 

.دشاب یم  روشک  ود  یتاعالطا 

زا هدافتسا  اب  هک  دومن  اضاقت  بناجنیا  زا  قوف  بلاطم  ندرک  ناونع  زا  سپ  لیئارسا  سیورس  طبار 
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[. خروم 24/4/35[1355 كاواس ، دنس  - . 1
.دنس نامه  - . 2

.تسا هدز  هباشم  ياه  مادقا  هب  تسد  هیکرت  لاناک  زا  زین  ریخا  ياه  لاس  رد  یتسینویهص  میژر  - . 3

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
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لامتحا بسک و  هنیمز  نیا  رد  ار  ناتسکاپ  سیورس  رظن  هرکاذم و  يو  اب  دروم  نیا  رد  هیکرت  رد  ناتسکاپ  سیورس  هدنیامن  ییانشآ 
نایم طابترا  ناکما  تروص  رد  ات  میامن  یبایزرا  ار  رما  نیا  ققحت 

.دوش عورش  قیرط  نیا  زا  لیئارسا  ناتسکاپ و  ياهسیورس 

دومن راهظا  طبار  .دنک  یمن  ناونع  یمسر  روط  هب  ار  رما  نیا  لیئارسا  سیورس  ارچ  دش  هتفگ  طبار  هب 

.دشاب یم  يو  یصخش  راکتبا  رکف و  نیا 

: هیرظن

.تسا هدومن  ناونع  دیسر  دهاوخ  ضرع  هب  یگدنیامن  قیرط  زا  هکنیا  زا  نانیمطا  اب  ار  عوضوم  نیا  طبار  دسر  یم  رظن  هب  - 1

.دشاب هدرک  حرطم  ار  بلاطم  نیا  سیورس  روتسد  عالطا و  نودب  لیئارسا  سیورس  طبار  تسا  دیعب  - 2

هدافتسا هنیمز  نیا  رد  كاواس  کمک  زا  میقتسمریغ  روط  هب  دراد  دصق  لیئارسا  سیورس  دراد  لامتحا  - 3

.دنیامن دروآرب  ار  یناتسکاپ  تاماقم  یگدامآ  نازیم  میقتسم  مادقا  زا  لبق  ات  دنک 

هک دش  هتفگ  روبزم  طبار  خـساپ  رد  یلاع ، رماوا  رودـص  تهج  عوضوم  ندـناسر  ضرع  هب  يارب  تصرف  ندروآ  تسد  هب  روظنم  هب 
یلم هدنیامن  دلاخ  دمحا  ياقآ   ) اراکنآ رد  ناتسکاپ  سیورس  هدنیامن 

راسفتسا يو  رظن  بسانم  تصرف  رد  متسین  انشآ  ًالماک  يو  اب  زونه  هدش و  هیکرت  دراو  هزات  وتنس ) يرگلالخادض  رتفد  رد  ناتـسکاپ 
.دش دهاوخ 

یمامغ 10/2/2536[1356(1)] یسیع  هیکرت -  یگدنیامن 

: تسا هدش  هتشون  نینچ  كاواس  تقو  سیئر  زا  لقن  هب  دنس ، هیشاح  تشاددای  رد 

(2) .درادن یمادقا  ناتسکاپ  یلعف  عضو  اب  دندومرف  تشذگ  ضرع  زا 
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نیچ

هب ناتسلگنا ، اکیرمآ و  نوچ  یبرغ ، یتاعالطا  ياه  سیورـس  یتح  یهاشنهاش و  ناریا  اب  دوخ  یتاعالطا  تابـسانم  رد  اه  یلیئارـسا 
زا یتسینویهـص  میژر  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  .دنداد  یم  رارق  یتسینویهـص  میژر  کیژتارتسا  هدودـحم  رد  زین  ار  نیچ  روشک  یلیالد ،

يادتبا

هب ینامز  عطاقم  یخرب  رد  هتـشاد و  نیچ  تلود  اب  هطبار  داجیا  رد  یعـس  یخیرات ، فلتخم  ياه  ههرب  رد  هژیو  هب  نونکاـت ، سیـسأت 
يراکمه هزوح  رد  لاح  نیا  اب  .تسا  هدوب  ریگمـشچ  اضعب  یماظن  ياه  هنیمز  رد  یتح  طباور  نیا  .تسا  هتفای  تسد  ییاـه  تیقفوم 

اب داسوم  یتاعالطا 

طبر يذ  نارومأم  تاماقم و  هکلب  .دوبن  جراخ  ادج و  اه  يراکمه  نیا  ورملق  زا  زین  نیچ  كاواس ،

نواعم یچمیک )  ) یخمیک دیوید  تارکاذـم  .دـنا  هدوب  اه  ینیچ  هب  طوبرم  يّرـس  تاعالطا  رابخا و  يوجتـسج  رد  تدـش  هب  داسوم 
یندناوخ نیچ  هرابرد  يریصن )  ) كاواس سیئر  اب  داسوم  تقو 

: تسا

.مریگب کمک  امش  رظن  زا  دروم  ود  رد  متساوخ  یم  دیراد  يا  هبرجترپ  هتشذگ  هک  دیتسه  یصخش  امش  یخمیک : ياقآ 

.مناد یمن  دنا  هتخومآ  نم  هب  هاشنهاش  هچنآ  زج  يزیچ  نم  كاواس : تسایر  راسمیت 

ات .میـشاب  هتـشاد  نیچ  اب  یفخم  مارآ و  تابـسانم  میهاوخ  یم  ام  .تسا  نیچ  هلئـسم  هدرک  نارگن  ار  ام  هک  یلکـشم  یخمیک : ياـقآ 
.دشاب یم  راک  نیا  يارب  یبسانم  نامز  تسا  هدرم  وئام  هک  نونکا  یلو  دوب  نکممریغ  رما  نیا  دوب  هدنز  وئام  هک  یعقوم 

.تسا نیچ  ترافس  هلیسو  هب  تیلاعف  يارب  یمهم  زکرم  نارهت 

دنشاب لیام  اه  ینیچ  رگا  .میریگب  سامت  نارهت  رد  نیچ  ترافس  اب  امش  قیرط  زا  ام  دراد  ناکما 
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.يداصتقا لئاسم  دروم  رد  یتاعالطا  نینچمه  میهدب و  يوروش  لخاد  زا  یتمیقیذ  تاعالطا  میناوت  یم 

؟ دیهد یمن  ام  هب  ار  تاعالطا  ارچ  كاواس : تسایر  راسمیت 

.میراد يراکمه  یبرع  ياهروشک  رد  يوروش  تیلاعف  دروم  رد  ام  .تسا  هدوبن  ام  ياهیراکمه  تسیل  رد  ناهام : ياقآ 

.دش دهاوخ  هدیناجنگ  دیدج  تسیل  رد  كاواس : تسایر  راسمیت 

یتموکح عضو  هدنیآ  هام  شش  ات  .مینک  یم  راتفر  اهنآ  اب  طایتحا  اب  میرادن و  سامت  اه  ینیچ  اب  ام 

(1) .تسا كوکشم  نیچ 

520 ص :

[. لیئارسا 19/8/2535[1355 دیدج  سیورس  نواعم  یخمیک  ياقآ  اب  كاواس  تسایر  راسمیت  تارکاذم  نتم  كاواس ، دنس  - . 1
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روپاگنس

ییایرد هاگیاپ  نیرتگرزب  قرـش و  ردانب  نیرتگرزب  زا  یکی  ینامز ، هک  تسایـسآ ، یقرـش  بونج  رد  عقاو  یکچوک  هریزج  روپاگنس 
.دوب هقطنم  رد  ایناتیرب 

یتاعالطا و هاگیاپ  زکرم و  نیرتگرزب  و  هدرک ، ادیپ  ذوفن  روضح و  زین  هریزج  نیا  رد  هقطنم ، رد  دوخ  فادها  ریسم  رد  اه  یلیئارـسا 
اجنآ رد  ار  یقرش  يایسآ  رد  داسوم  يا  هقطنم  یسوساج 

.دندوب هدرک  رارقرب  روپاگنس  یتاعالطا  سیورس  اب  یکیدزن  طابترا  ریاد و 

هبترم یلاع  یجراخ  نانامهیم  يارب  یتظافح  رپس  داـجیا  روظنم  هب  روپاگنـس  یتاـعالطا  سیورـس  كاواـس ، ياـه  شرازگ  ساـسارب 
رد يولهپ  اضردـمحم  زا  تظاـفح  يارب  داـسوم  زا  روپاگنـس  یتاـعالطا  سیورـس  تساوخرد  .تفرگ  یم  کـمک  داـسوم  زا  دوخ ،

: تسا روبزم  هقطنم  رد  داسوم  روضح  نازیم  رگناشن  طباور و  نیا  زا  يا  هنومن  روپاگنس  رد  روضح  رفس و  ماگنه 

: دناسر یم  ضرع  هب 

سیورس زا  روپاگنس  یتینما  یتاعالطا و  سیورـس  هک  داد  عالطا  خیرات 17/6/53  رد  یتاقالم  یط  زکرم  رد  لیئارسا  سیورـس  طبار 
ناشنرطاخ هدربمان  .تسا  هدومن  کمک  ياضاقت  روپاگنس  هب  رهمایرآ  هاشنهاش  نویامه  ترضحیلعا  رفس  تظافح  دروم  رد  لیئارسا 

یتینما سیورس  اب  یمکحتسم  طباور  هدوب و  روپاگنـس  رد  یهجوت  لباق  تاناکما  تالیهـست و  ياراد  لیئارـسا  سیورـس  هک  تخاس 
هب ویوآ  لـت  قیرط  زا  روپاگنـس  نارهت و  نیب  میـسیب  ساـمت  يرارقرب  انمـض  .دـشاب  یم  زین  میقم  هدـنیامن  ياراد  هتـشاد و  روـشک  نآ 

.دشاب یم  ریذپ  ناکما  تلوهس 

نیب میقتـسم  سامت  يرارقرب  يراکمه و  هنوگره  يارب  ار  هعوبتم  سیورـس  یگدامآ  الاب  بتارم  هب  هجوت  اب  لیئارـسا  سیورـس  طبار 
يو هب  دومن  تساوخرد  هتشاد و  مالعا  روپاگنس  سیورس  كاواس و 
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.دریگب سامت  دناوت  یم  یتمسق  هچ  اب  الاب  دروم  رد  هک  دوش  هداد  عالطا 

یموزل روپاگنس  سیورـس  اب  میقتـسم  سامت  هک  دوش  هداد  عالطا  لیئارـسا  سیورـس  طبار  هب  دندومرف  ررقم  دیـسر  ضرع  هب  بتارم 
هرابرد ار  دوخ  تاعالطا  لیئارسا  سیورس  هک  تسا  دیفم  نکل  درادن 

رایتخا رد  رظن  دروم  هقطنم  ياهینیطسلف  راکبارخ و  نونظم ، دارفا  قباوس  تاصخشم و  یماسا و 

هرادا تسایر  قیرط  زا  دیاب  قوف  هنیمز  رد  یبلطم  هنوگ  ره  انمض  .دهد  رارق  روپاگنس  سیورس 

.دسرب ضرع  هب  اهنامیپ 

.دیدرگ مالعا  طبار  هب  تعاس 17/6/53-30/12 ) رد   ) انیع بتارم  رماوا  يارجا  رد 

وج 18/6/53(1) يولوم 

هاگتـسد اب  يراکمه  بوچراچ  رد  صخـشم  طباوض  دـعاوق و  نییعت  مغر  یلع  ناریا ، رد  رقتـسم  یلیئارـسا  ناگدـنیامن  نارومأـم و 
یم اـپ  ریز  ار  تاررقم  همه  ًـالمع  دوخ ، فادـها  نیمأـت  يارب  فصولا  عـم  یهاـشنهاش ، ناریا  یتاـعالطا  زین  یـساملپید و  یـسایس ،
نیا زا  يا  هنومن  نارهت  ياه  لته  زا  یکی  رد  يدنه  هیرشن  کی  ریبدرـس  اب  تاقالم  يارب  نارهت  رد  لیئارـسا  ریفـس  شالت  .دنتـشاذگ 

.دوب اه  تسینویهص  يراتفر  ياه  هویش  لیبق 

رد ناریا  رد  زور  شـش  تدـم  هار  نیب  دوب  هدومن  هنایمرواخ  هقطنم  هب  هک  یترفاسم  رد  ایدـنیا  فازمیات  لک  ریبدرـس  لال  ماش  ياـقآ 
.تسا هتشاد  تماقا  لانویسانرتنا  نارهت  لته 

نوچ نفلت و  يو  تماقا  لـحم  هب   (2) يرزع ياقآ  راب  ود  هدوب  ناریا  رد  هدربماـن  فقوت  اـب  ناـمزمه  هک  هبنشراهچ 6/9/47  زور  رد 
دهاوخ یم  نارهت  رد  لیئارسا  ریفـس  هک  دیراذگب  تشاددای  لال  ماش  ياقآ  يارب  دراد  یم  راهظا  یچنفلت  هب  هدوبن  لحم  رد  هیلاراشم 

.دریگب سامت  ناشیا  اب 

: شخب هیرظن 

ص:522

.يّرس يدنب  هقبط  خروم 18/6/1353 ، كاواس ، دنس  - . 1
هعبت ناونع  هب  تفر و  یلاغـشا  نیطـسلف  هب  شا  هداوناـخ  اـب  ناهفـصا ، دـلوتم  نویـص ، دـنزرف  يرزع ، ریئم  اـی  يرزع  ری  هم  یبر  - . 2

یسراف هدنیوگ  تاغیلبت و  هرادا  دنمراک  زین  یتدم  يرزع  .دش  راک  هب  لوغـشم  یتسینویهـص  میژر  هجراخ  روما  ترازو  رد  لیئارـسا 
وا .درک  رارقرب  روشک  لخاد  يدوهی  ياه  نوناک  اه و  نامزاس  اب  ار  دوخ  هطبار  دمآ و  ناریا  هب  اددـجم  اهدـعب  دوب و  لیئارـسا  ویدار 
رد اه  لاس  يرزع  .درک  ادـیپ  یمیمـص  طابترا  اهنآ  نالوؤسم  تاعالطا و  ناهیک و  هسـسؤم  لثم  یتاعوبطم  لـفاحم  یـضعب  اـب  یتح 
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يدوهی تاسسؤم  اه و  هورگ  زا  يرامش  لاح  نیع  رد  تشاد و  تیلاعف  ریفس  یسایس و  هدنیامن  ناونع  هب  نارهت  رد  لیئارـسا  ترافس 
قیرط زا  وا  هکلب  دوبن ، دودـحم  ترافـس  یـسایس و  روما  هب  افرـص  ناریا  رد  يرزع  تیلاعف  .دـندرک  یم  تیلاعف  وا  رظن  ذوفن و  تحت 

یم لابند  روشک  نیا  رد  ار  یصاخ  یگنهرف  يداصتقا و  یتاعالطا ، عماطم  یـسایس ، فادها  رانک  رد  دوخ ، لرتنک  تحت  ياه  هکبش 
لیئارسا یـسایس  هدنیامن  ناونع  هب  يرزع  تیلوؤسم  تسا ، ینتفگ  ص 103 ) ناریا ، رد  یتسینویهـص  يدوهی و  ياه  نامزاس   ) .درک

.دوب هدیسر  مامتا  هب  لاس 1352ش ، لیاوا  رد  ناریا  رد 
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درادـن ریفـس  لیئارـسا  رد  یهاـشنهاش  روـشک  هکنیا  هب  هجوـت  اـب  تسا و  نارهت  رد  لیئارـسا  تلود  يداـصتقا  هدـنیامن  يرزع  ياـقآ 
نورقم دیامن  دیدزاب  نانبل  هیروس ، رـصم ، ياهروشک  زا  تشاد  رظن  رد  هک  يدـنه  تسدربز  راگن  همانزور  کی  هب  هدربمان  تاراهظا 

(1) .تسا هدوبن  حالص  هب 
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اقیرفآ رد  داسوم  ینوماریپارف  نیرتکد 

هراشا
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اقیرفآ رد  اه  یلیئارسا  روضح  هرتسگ  هقباس و 

هب دودحم  لیئارسا ، نارـس  ناربهر و  ینوماریپ  تسایـس  ای  يا  هیـشاح  نیرتکد  یتسینویهـص ، میژر  هنابلط  هعـسوت  يژتارتسا  ساسارب 
اهروشک و نیا  دنک ، یم  اضتقا  یتسینویهـص  دربهار  هک  هنوگ  نآ  هکلب  .تسین  نیطـسلف  نوماریپ  ای  هیـشاح  روشک  ای  نیمزرـس  دـنچ 

نیا مسینویهص ، سوماق  رد  .دنـشاب  هدش  عقاو  اقیرفآ  ياجک  ره  رد  ای  ایـسآ ، برغ  بونج و  قرـش ، لامـش ، رد  تسا  نکمم  قطانم 
، ساـسا نیارب  .دـنک  یم  میـسرت  نییعت و  ار  يژتارتسا  نیا  ياـه  هدودـحم  اـهزرم و  هک  تسا  یتسینویهـص  میژر  تیعقوم  طـیارش و 

راک هنهک  سوساجرس  لراه  رسیا  هاگدید 

: تسا یندناوخ  اقیرفآ  روما  رد  لیئارسا  تلاخد  هرابرد  داسوم 

یمن ام  زج  يرگید  سک  ناتـسوپدیفس  نیب  زا  .دوب  زاـب  يرگید  سک  ره  دورو  يارب  هار  دـندوب و  هدرک  كرت  ار  اـقیرفآ  ناـیئاپورا 
نظءوس یتسیلایرپما  یفادـها  ناونع  هب  ام  تاین  هب  اـهنآ  هک  مینکب  ار  راـک  نیا  میتسناوت  یم  لـیلد  نیا  هب  اـم  .دورب  اـجنآ  هب  تسناوت 

(1) .میتشاد یلپ  رس  اپ و  ياج  اجنآ  رد  هک  میدوب  یناسک  اهنت  ام  .دنتشادن 

هک یقباوس  لـالخ  زا  یبوـخ  هب  ناوـت  یم  ههد 1960 ، طـساوا  رد  اـقیرفآ  هب  ار  لیئارـسا  هقـالع  یگدرتسگ  یبرغ ؛ عباـنم  هتـشون  هب 
هطخ نیا  هب  ییاه  ترفاسم  لاس 1965 و 1966  رد  رویل  .تفایرد   (2) رویل لیئارسا  مان  هب  یلیئارسا  ذوفناب  نارـسفا  زا  یکی  هدنامزاب 

(3) ریمات ماهاروا  هارمه  هب  لیئارسا ، تقو  ریزو  تسخن  لوکشا  يول  یماظن  روما  یشنم  ناونع  هب  وا  .تشاد  لیئارسا  هتفای  هزات 
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راکشآ اهدعب  رویل  هک  هنوگ  نآ  .دوب  هایـس  هراق  ياه  شترا  اب  رتکیدزن  طباور  نیا  یگنوگچ  یـسررب  رومأم  لیئارـسا ، شترا  لارنژ 
همه رد  ابیرقت  .دوب  هدیـسر  دوخ  رثکادـح  هب  ماگنه  نآ  رد  ییاقیرفآ  ياه  تلود  هب  لیئارـسا  یماظنریغ  یماـظن و  کـمک  تخاـس :

ییاه یلیئارسا  اهروشک 

(1) .دندرک یم  يرای  اهنآ  هب  یتاعالطا ] هژیو  هب   ] یماظنریغ یماظن و  ياه  متسیس  رد  هک  دندوب 

نآ شترا  داتـس  تقو  سیئر  نیما  يدـیع )  ) يدـیا اب  دوب و  ادـناگوا  رد  لیئارـسا  ریفـس   (2) یناربول يروا )  ) يروی اـه  لاـس  نیا  رد 
هب لیئارسا  یماظن  ناگداتسرف  روضح  زا  سپ  هک  يا  هنوگ  هب  .دوب  هدرک  ادیپ  کیدزن  طابترا  دش ) روهمج  سیئر  اهدعب  هک   ) روشک

يدـیا اب  یعمج  تاقالم  زا  لبق  یماظن ، تأـیه  تسرپرـس   (3) ولراب لیئارـسا و  ریفـس  یناربول  ریمات ، ماهاروا  رویل ، لیئارـسا  یماسا ،
عبانم هتشون  هب  .تسا و  لیئارسا  رودزم  ای  رومأم  ینعی  ام » مدآ   » صخش نیا  هک  دوب  هتفگ  اهنآ  هب  نیما ،

لیئارسا لماع  هب  ادعب  تفر ، یمن  رامش  هب  ام » مدآ   » زونه مه  رگا  لیئارسا ؛ ریفس  لوق  زا  یبرغ ،

(4) .دش لیدبت 

ياـهروشک زا  يدادـعت  هب  لیئارـسا ، تقو  ریزو  تسخن  لوکـشا  يول  اـب  هارمه  رویل  لیئارـسا  اددـجم  رفـس ، نیا  زا  سپ  لاـس  کـی 
هب یمـسر  لابقتـسا  یلیئارـسا  هیاپدنلب  تأیه  زا  دوب و  ادناگوا  شترا  داتـس  سیئر  نیما  يدیا  لاس ، نیا  رد  .درک  ترفاسم  ییاقیرفآ 

یلیئارسا تأیه  .دروآ  لمع 

تأیه .دنتفر   (5) ریئز زین  جاع و  لحاس  دعب  لاگنس و  هب  سپس  لوکشا ، يول  یتسرپرس  هب 

.دندرک تکرش  دوب  هدش  اپرب  روشک  نیا  لالقتسا  نشج  يارب  هک  هژر  یماظن و  مسارم  رد  ریئز  رد  یلیئارسا 

شیپ هتبلا  .دش  رت  مکحتسم  نیفرط  طباور  ریئز ، نالوؤسم  وتوبوم و  فزوج  لارنژ  روهمج  سیئر  اب  یلیئارسا  تاماقم  رادید  زا  سپ 
ناسانـشراک لاـس  نیمه  رد  .دوب و  هدرک  رفـس  لیئارـسا  هب  اـبمومول ، سیرتاـپ  نیـشناج  وبُوازاـک  فزوج  خـیرات 1963  رد  نـیا ، زا 

هاجنپ تسیود و  دندش و  مازعا  روشک  نآ  هب  ریئز  روهمج  سیئر  خاک  زا  ینابهگن  تهج  یهورگ  شزومآ  يارب  یلیئارسا 
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تقو هدـنامرف  وتوبوم  فزوج  لارنژ  هک  دـندش  مازعا  لیئارـسا  هب  یتاعالطا  هکلب  یماظن و  تامیلعت  يریگارف  يارب  اـجنآ  زا  یماـظن 
هم  ) ریام مان  هب  داسوم  نارومأم  زا  یکی  اب  اه  لاس  نیا  رد  وتوبوم  .درک  یم  یهارمه  ار  هدع  نیا  زین  يدعب ) روهمج  سیئر  و   ) شترا

(2) .دوب هدرک  رارقرب  یکیدزن  رایسب  طابترا   (1) ساهویم ری )

اب وتوبوم  لاس 1964  رد  .دش  ظفح  لاس  جنپ  یـس و  تدم  هب  وتوبوم  اب  یلیئارـسا  سوساج  ساهویم  یتسود  یبرغ ، عبانم  هتـشون  هب 
هـسسوتوبوم هب  ار  دوخ  مان  تفرگ و  تسد  هب  ریئز  رد  ار  تردـق  ایـس ، هب  موسوم  اکیرمآ ، یتاـعالطا  یـسوساج و  ناـمزاس  کـمک 

ساهویم ریام  ینعی  وا  یلیئارسا  تسود  تورث  دش و  لیدبت  ناهج  دارفا  نیرترادلوپ  زا  یکی  هب  نارود  نیا  رد  وا  .داد  رییغت   (3) وکس
، یلیئارسا نارسفم  زا  یکی  لوق  هب  .دش و  یم  رتدنمتردق  امئاد  وا  ههد 1980  رد  درک و  ادیپ  شیازفا  يو  هارمه  زین  داسوم  سوساج 

(4) .دنام دهاوخ  اه  هرطاخ  رد  لیئارسا  ناهنپ  ناگداتسرف  نیرترثؤم  زا  یکی  ناونع  هب  ساهویم  انئمطم 

529 ص :

Meir Meyouhas - . 1
ص 178. عبنم ، نامه  .ن ك : - . 2

Sese Seko - . 3
.نویتسا تراوتسا  .ن ك : ساهویم ، عوضوم  هرابرد  ص 179 . عبنم ، نامه  - . 4

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 796 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2028/AKS BARNAMEH/#content_note_529_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2028/AKS BARNAMEH/#content_note_529_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2028/AKS BARNAMEH/#content_note_529_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2028/AKS BARNAMEH/#content_note_529_4
http://www.ghaemiyeh.com


530 ص :

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 797 

http://www.ghaemiyeh.com


ادناگوا

رد یبسانم  رایسب  تیعقوم  نیما ، يدیع )  ) يدیا نوچ  هدرپسرس ، رودزم و  دارفا  یضعب  اب  طابترا  لیلد  هب  ههد 1960 ، رد  اه  یلیئارسا 
.دندوب هدروآ  تسد  هب  ادناگوا  روشک 

سیئر اهدـعب  داتـس و  سیئر  سپـس  شترا و  داتـس  سیئر  نواعم  هک  ینامز  رد  صخـش  نیا  اـب  لیئارـسا ، تقو  ریفـس  یناربول  يروا 
.دندرک یم  دای  ام  رومأم  ای  ام » مدآ   » ناونع هب  نیما  زا  اهنآ  هک  ییاج  ات  .تشاد  يا  هناتـسود  کیدزن و  رایـسب  طابترا  دـش ، روهمج 

اهنت اـهنآ : هتـشون  هب  .دـنناد  یم  لیئارـسا  روـضح  زا  لـبق  هب  ار  نیما  نوـچ  يدارفا  یگدرپسرـس  يرودزم و  هقباـس  یبرغ  عباـنم  هتبلا 
هجرد زا  اـقیرفآ  نارادـگنفت  یماـظن  هورگ  رد  ار  نیما  هک  زین  اـه  یـسیلگنا  .تسناد  یم  اـم  رومأـم  ار  نیما  يدـیا  هک  دوبن  لیئارـسا 

صقان یمک  دنچ  ره  ار  وا  دندوب ، هداد  ءاقترا  یمود  نابهورگ 

(1) .دندوب هدرک  یبایزرا  ناتسلگنا  هب  رادافو  ادیدش  اما  لقع ، رظن  زا 

ولراب خوراب  شقن  هژیو  هب  لیئارسا  ناتسلگنا و  یتاعالطا  سیورس  يراکمه  ییوسمه و 

هقطنم رد  لیئارـسا  يژتارتسا  تهج  رد  یگرزب  تیقفوم  نیما ، يدیا  طسوت  لاس 1971  ياتدوک  نایرج  رد  لیئارسا ، یماظن  هتـسباو 
هدرک یلم  ادناگوا  یلبق  روهمج  سیئر  هتوبوا  هک  ار  ییاه  تکرـش  زا  دادعت  نآ  دش و  روهمج  سیئر  نیما  يدیا  اتدوک  نیا  اب  .دوب 

بجوم ببس  نیا  هب  داد و  قفاوم  دعاسم و  رظن  شروشک  رد  یلیئارـسا  ياهورین  روضح  شیازفا  هرابرد  دنادرگرب و  اه  یبرغ  هب  دوب 
(2) .دش ویوآ  لت  نتگنشاو و  ندنل ، تاماقم  يدونشخ 

دودح ات 1977  لاس 1971  زا  دوخ  تموکح  نارود  رد  نیما  يدیا  یبرغ ، عبانم  فارتعا  هب 
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طاقن رب  هوالع  دنا ، هتشون  هک  يروط  هب  درک و  ماع  لتق  ار  یماظن  يداع و  مدرم  زا  رفن  رازه  دصیس 

هب ناتـسلگنا و  اکیرمآ ، فصولا  عم   (1) .دروخب زین  ار  دوخ  ناینابرق  رگج  زا  يا  هکت  دوب  هدرک  تداـع  تشاد  هک  يددـعتم  فعض 
.دندرک یم  ینابیتشپ  تیامح و  يو  زا  ترارح  اب  هناقاتشم و  لیئارسا  صوصخ 

هبتنا هاگدورف  یخیرات  دادیور 

فورعم هثداح  درک ، یم  تموکح  ادـناگوا  رد  لیئارـسا  ناتـسلگنا و  اکیرمآ ، تیاـمح  دروم  روتاـتکید  نیما  يدـیا  هک  ینارود  رد 
رامـش هک  ار  يوسنارف  يامیپاوه  کی  ینیطـسلف ، زرابم  هورگ  کـی  لاـس 1976 ، رد  .تسویپ  عوقو  هب  روـشک  نآ  رد  هبتنا  هاـگدورف 

اه یلیئارسا  .تفرگ  ناگورگ  هب  ادناگوا  تختیاپ  الاپماک  زا  جراخ  رد  هبتنا  هاگدورف  رد  دندوب ، يدوهی  نآ  نارفاسم  زا  يدایز 

رداص ادناگوا  رد  یماظن  تایلمع  ماجنا  زوجم  دوخ ، نارومأم  يارب  اه  ناگورگ  ندرک  دازآ  تهج 

لیئارـسا ییاوه  يورین  یماظن و  تأیه  سیئر   (2) نئاس فسوی  ولراب ، خوراب  غارس  هب  لیئارسا  عافد  تقو  ریزو  زرپ  نومیـش  .دندرک 
هک ینیطـسلف  هورگ  هیلع  اه  یلیئارـسا  تایلمع   (4) .تفر دوب ، نیما  يدـیا  یـصخش  نابلخ  هک   (3) یچیدـب هشوم  زین  ادـناگوا و  رد 

، نایابرامیپاوه زین  نارفاسم و  زا  يرامش  ندش  هتشک  اب  دیسر و  تیقفوم  هب  ماجنارس  دنتشاد ، ناگورگ  ار ، نآ  نارفاسم  امیپاوه و 

نامزاس طقف  هن  تایلمع ، نیا  رد  هکنیا ، هجوت  لباق  رایسب  هتکن  .دنتفای  تاجن  نارفاسم  هیقب 

عفن هب  زین  كاواس  هک  دنتشاد  یگنتاگنت  یهارمه  يراکمه و  داسوم  اب  ناتسلگنا  یجراخ  یتاعالطا  سیورـس  اکیرمآ و  یـسوساج 
.درک یم  شقن  يافیا  لیئارسا 

: دیوگ یم  نینچ  صوصخ  نیا  رد  یبرغ  عبنم  کی 

زا یمک  تسد  دوب ، اینک  روهمج  سیئر  اتاینک  وموج  کـیدزن  رواـشم  هک  يزنِکَم  سورب  ماـن  هب  یـسیلگنا  لـماع  کـی  تیقفوم  اـما 
تخوس اینک  روشک  رد  دنشاب  رداق  اهامیپاوه  هک  دوب  راوتـسا  نیا  رب  تایلمع  نیا  تیقفوم  ساسا  .تشادن  هبتنا  هاگدورف  رد  تیقفوم 

تعفنمرپ هلماعم  کی  رادوریگ  رد  ماگنه  نآ  رد  وا  .دریگب  راک  نیا  يارب  ار  مزال  هزاجا  تسناوت  يزنِکَم  و  دننک ، يریگ 
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رچنیپ نمپاچ  مان  هب  یتاعالطا  لئاسم  یـسیلگنا  هدنـسیون  کی  .دوب  ادـناگوا ) روهمج  سیئر   ) نیما يدـیا  اب  یماظن  یتارباـخم  رازبا 
.تسا هدرک  وگو  تفگ  اهنآ  اب  هدـید و  يزنِکَم  هناخ  رد  كاواس  یتح  ایـس و  داسوم ، زا  ار  يدـشرا  تاماقم  هک  دـنک  یم  شرازگ 

رد هک  یطباور   (1) .داد هئارا  یناهنپ  طباور  يدنمدوس  هرابرد  ناوت  یمن  ار  دروم  نیا  زا  رتهب  یلاثم  اه ، یلیئارـسا  هاگدید  زا  لقادح 
.دوب اقیرفآ  رد  یتسینویهص  میژر  کیژتارتسا  فادها  تمدخ  رد  اه و  یلیئارسا  عفن  هب  تیاهن 

ياه ناگورگ  هلأـسم  هراـبرد  كاواـس  تاـماقم  داـسوم و  يراـکمه  یگنهاـمه و  اـب  هطبار  رد  كاواـس  زا  هدـنام  اـج  هب  دانـسا  رد 
یندناوخ مهم و  رایسب  تاعالطا  ادناگوا ، رد  هبتنا  هاگدورف  يامیپاوه 

عقوام نایرج  رد  ار  وا  هراب  نیا  رد  كاواس  سیئر  يریـصن  هب  يا  هماـن  یط  داـسوم ، تقو  سیئر  یفوخ )  ) یفوه لارنژ  .دراد  دوجو 
: دهد یم  رارق 

ناوـنع هـب  لیئارـسا  سیورـس  سیئر  یفخ  لارنژ  فرط  زا  ریز  هحورـشم  مارگلت  حبــص  تعاـس 45/8  [ 1355  ] خـیرات 13/4/35 رد 
: دش لصاو  كاواس  تسایر  راسمیت 

نیا یط  هک  میـشاب  یم  ییاوه  تاـجن  تاـیلمع  ندرک  لـیمکت  لوغـشم  اـم  هک  متـسرف  یم  یلاـعبانج  يارب  یلاـح  رد  ار  مارگلت  نیا 
هبتنا هاگدورف  رد  هک  ییاهناگورگ  هیلک  میدش  قفوم  ام  تایلمع 

هتفه یط  .میتشاد  یمک  هداعلا  قوف  تافلت  ام  تایلمع  نیا  یط  .مییامن  دازآ  دندش  یم  يرادهگن 

ام تسد  هب  هک  قثوم  تاعالطا  میدرک و  یم  بیقعت  ار  هبتنا  هاگدورف  زیگنا  مغ  هعقاو  ام  هتشذگ 

لارنژ اب  نیطسلف  يدازآ  يارب  قلخ  ههبج  ياهتسیرورت  دیدرت  نودب  هک  دوب  نیا  زا  یکاح  دیسر  یم 

تارکاذم عورش  زا  دعب  .دوب  هدیدرگ  هنایشحو  مادقا  نیا  کیرـش  لماک  روط  هب  نیما  يدیع  زین  دندوب و  هدش  تسدمه  نیما  يدیع 
هنوگچیه هک  دش  نشور  ام  يارب  هتکن  نیا  اهناگورگ  يدازآ  يارب 

يارب قلخ  ههبج  قباوس  .درادن  دوجو  ملاس  روط  هب  ناشنطو  هب  اهناگورگ  تشگزاب  يارب  ینانیمطا 

 - نپاژ ناـملآ -  زا  یتـسیرورت  ياـههورگ  زا  يا  هعوـمجم  اـب  اـم  هـک  راکـشآ  تـقیقح  نـیا  زین  نـیما و  يدـیع  نیطـسلف و  يدازآ 
تیامح کمک و  اهتـسیرورت  نیا  تشاذـگن  یقاب  ار  يرگید  هار  ام  يارب  میدرک  یم  هزرابم  رگید  ياهروشک  يرایـسب  اهینیطـسلف و 

هب یمهم  کمک  ام  تامادـقا  نیا  ماجنا  اب  هک  مراد  نانیمطا  نم  .دـنیامن  یم  تفایرد  قارع  یلاموس و  ندـع - یبیل - هیحان  زا  لماک 
نانآ یماح  للملا و  نیب  مزیرورت  هب  یتخس  هبرض  هدروآ و  لمع  هب  یلک  روط  هب  هعماج  تسارح  ظفح و 

.میا هتخاس  دراو 
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اهمالس نیرتمرگ  میدقت  اب 

(1) یفخ

اب وا  هک  دنک ، یم  دادملق  هثداح  رصقم  لماع و  ار  ادناگوا  تقو  روتاتکید  روهمج  سیئر  نیما  يدیا  یلاح  رد  داسوم ، سیئر  یفوه 
نورد يّرـس  تارکاذـم  رد  یلیئارـسا  نارومأـم  .دوب و  هتفرگ  تسد  هب  ادـناگوا  رد  ار  تردـق  هدرک و  اـتدوک  اـه  یلیئارـسا  کـمک 

.دش رکذ  ثحبم  نیمه  رد  نیا ، زا  شیپ  هک  دندرک  یم  دای  ام » مدآ   » ناونع هب  نیما  يدیا  زا  دوخ ، ینامزاس 

يدیا درک و  هرکاذم  كاواس  سیئر  اب  هبتنا  هاگدورف  هثداح  هرابرد  لیئارسا  یتاعالطا  سیورس  طبار  لاس 1355 ، ریت  خیرات 15  رد 
: تسا لمأت  لباق  اه  هبنج  یخرب  زا  لیئارسا  سیورس  طبار  شرازگ  .درک  مالعا  تایلمع  نیا  رد  اه  ینیطسلف  راکمه  ار  نیما 

تلود هب  لیئارسا  ییاوه  يورین  هک  دش  ذاختا  ینامز  ادناگوا  رد  ییاوه  تاجن  تایلمع  هب  طوبرم  میمـصت  لیئارـسا : سیورـس  طبار 
دُرب رد  تفاسم  رظن  هطقن  زا  ادناگوا  هک  داد  عالطا  لیئارسا 

یکیدزن يراکمه  اهتـسیرورت  اب  نیما  يدیع  هک  میدوب  هدرک  لصاح  نانیمطا  ام  هوالع  هب  .دراد  رارق  یلیئارـسا  ياهامیپاوه  تایلمع 
تروص هب  اهتسیرورت  هک  يا  هرجفنم  داوم  .تسا  هدوب  اهتسیرورت  يامیپاوه  دورو  رظتنم  هاگدورف  رد  نیما  يدیع  یتح  .تسا  هتشاد 
مالعا نیما  يدیع  دوخ  یعضو  نینچ  رد  .دوب  هدیدرگ  نیمأت  نیما  يدیع  هلیـسو  دندوب  هداد  رارق  هبتنا  هاگدورف  نامتخاس  هب  دنبرمک 

دراو اهنآ  اـب  دـنیامن  هدافتـسا  اـهناگورگ  هیلع  هرجفنم  داوم  نیا  زا  ناـیابرامیپاوه  هک  دـهاوخ  یمن  یناـسنا  لـئالد  هب  نوچ  هک  درک 
شدوخ ار  هرجفنم  داوم  هک  تسا  نیا  تقیقح  هک  یلاح  رد  تسا  هدش  هرکاذم 

نامزاس يراکمه  هنومن  نیرتهب  ریخا  ییاوه  تاجن  تایلمع  .دوب  هتشاذگ  اهتسیرورت  رایتخا  رد 

تاعالطا دندوب  هتفر  سیراپ  هب  هدش و  دازآ  هک  ییاهناگورگ  زا  ام  تایلمع  عورـش  زا  لبق  هتبلا  .دور  یم  رامـشب  شترا  یتاعالطا و 
سلوکره يامیپاوه  هس  هلیـسو  تایلمع  .میدوب  هدرک  تفاـیرد  هبتنا  هاـگدورف  زین  اـهناگورگ و  اهتـسیرورت و  عضو  دروم  رد  یفاـک 
يراکمه نایابرامیپاوه  اب  ادـناگوا  تلود  هک  میدوب  هدـش  دـقتعم  ام  هسنارف  تلود  تمیقیذ  ياـهکمک  هجیتن  رد  هتبلا  تفرگ  ماـجنا 

دیامن یم 

اه یلیخ  روصت  فالخ  رب  .دندرک  یم  تبظاوم  اهناگورگ  زا  ییادناگوا  نازابرـس  دـندیباوخ  یم  نایابرامیپاوه  هک  یماگنه  یتح  و 
دعب یمک  هلصاف  هب  دوب  راتسرپ  وراد و  کشزپ  لماح  هک  امیپاوه  نیا  تسـشنن و  نیمز  هب  هبتنا  هاگدورف  رد  گنیئوب 707  يامیپاوه 

رد تایلمع  همتاخ  زا 
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هلـصافالب .تسـشن  نیمز  هب  هبتنا  هاگدورف  رد  همانرب  زا  رترید  هقیقد  ود  لوا  سلوکره  يامیپاوه  .تسـشن  نیمز  هب  یبوریان  هاگدورف 
هورگ دـش و  جراخ  امیپاوه  زا  دوب  هدـش  هدامآ  تایلمع  نیا  يارب  ًالبق  هک  یـصوصخم  يوردوخ  دـش و  زاب  اـمیپاوه  نیا  گرزب  رد 

ام .درک  تکرح  دندش  یم  يرادهگن  اجنآ  رد  اهناگورگ  هک  هاگدورف  نامتخاس  فرط  هب  هلصافالب  یلیئارسا  ياهودنامک  لوا 

يزادناریت ییادناگوا  نازابرس  ای  اهتسیرورت  فرط  زا  وردوخ  نیا  فرط  هب  ادابم  هک  میدیسرت  یم 

نامتخاس دراو  بیترت  نیا  هب  هک  لوا  هورگ  .دروخ  یم  مهب  هشقن  مامت  تروص  نیا  رد  نوچ  دوش 

دنـشکب زارد  نیمز  يور  هک  درک  راطخا  اهناگورگ  هب  هورگ  هدنامرف  .دومن  مودعم  ار  اهتـسیرورت  هیلک  هلـصافالب  دوب  هدش  هاگدورف 
اهودـنامک و نیب  يزادـناریت  ناـیرج  رد  هجیتن  رد  دـندش و  دـنلب  اـج  زا  رارف  دـصق  هب  دـندوب  هدیـسرت  هک  اـهناگورگ  زا  رفن  هس  اـما 

گنهرـس کی  .دـندوب و  هدـمآ  دورف  هبتنا  هاگدورف  دـناب  يور  زین  موس  مود و  ياـهامیپاوه  عقوم  نیا  رد  .دـندش  هتـشک  اهتـسیرورت 
اب يدعب  ياههورگ  .دش  هتـشک  عقاو و  هلولگ  تباصا  دروم  هاگدورف  هطوحم  رد  تکرح  نیح  دوب  مود  هورگ  هدـنامرف  هک  یلیئارـسا 

دندرک یم  يزادناریت  اهودنامک  فرط  هب  عقوم  نیا  رد  هک  ییادناگوا  نازابرس 

یثنخ تایلمع  ودب  رد  هاگدورف  نامتخاس  يراجفنا  دنبرمک  هک  میوگب  دیاب  هتبلا  .دندش  گنج  دراو 

امیپاوه لخاد  رد  ناشدوخ  يوق  لامتحا  هب  هک  مه  کجنران  يرادقم  اهتسیرورت  انمض  .دوب  هدش 

ییادناگوا زابرس  زا 200  شیب  .دندشن  نآ  راجفنا  هب  قفوم  اما  دنتشاد  دوخ  رانک  رد  دندوب  هتخاس 

نایرج رد  ییادـناگوا  زابرـس  اـعمج 20  دـندرک و  رارف  فارطا  ياـهلگنج  لـخاد  هب  اـهنآ  تیرثکا  هک  دـندوب  رـضاح  هاـگدورف  رد 
- اهناگورگ هلحرم  نیا  رد  .دندش  هتشک  اهتسیرورت  هفاضا  هب  تایلمع 

هلحرم رد  .دندش  لمح  اهامیپاوه  لخاد  هب  اعیرس  تسا ) اه  یلیئارـسا  اهناگورگ و  داسجا  روظنم   ) ناگدش هتـشک  ناگدش و  یمخز 
نیا .دندیدرگ  مودعم  دـندوب  هدـش  كراپ  هاگدورف  رد  هک  ادـناگوا  ییاوه  يورین  و 17 -  21 گیم -  ياهامیپاوه  تایلمع  ییاـهن 

زاورپ هـچ  رگا  دـننک  بـیقعت  ار  یلیئارـسا  ياـهامیپاوه  دـنناوتن  روکذـم  ياـهامیپاوه  هـکنیا  لوا  .تـفرگ  ماـجنا  لـیلد  ود  هـب  راـک 
ياهامیپاوه

لبق هام  شش  هکنیا  مود  .دسر  یم  رظن  هب  نکممریغ  هبتنا  دننام  یهاگدورف  زا  بش  ماگنه  هب  گیم 

ادناگوا هتبلا  .دیدرگ  یم  اینک  تلود  يدونـشخ  ثعاب  اتعیبط  راک  نیا  دوب و  هتخادنا  هار  هب  اینک  هیلع  يدایز  يادـص  رـس و  ادـناگوا 
دندوب نیما  يدیع  فلاخم  هلیبق  هب  قلعتم  نوچ  میدوب  هداد  شزومآ  هتشذگ  رد  ام  هک  ار  ییادناگوا  نانابلخ  درادن و  نابلخ  شدوخ 

هک میداد  یم  لامتحا  ام  ور  نیا  زا  دنتـسه  ینیطـسلف  یگمه  ادـناگوا  یلعف  ناـنابلخ  هجیتن  رد  .دـندش  هتـشک  نیما  تسد  هب  یگمه 
نکمم
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هب یمظنم  ياهزاورپ  هک  لاعلا  یتراجت  ياهامیپاوه  هیلع  ار  گـیم  ياـهامیپاوه  نیا  زا  یکی  يزور  اـه  ینیطـسلف  نیا  زا  یکی  تسا 
هب ام  ياهامیپاوه  دورو  هزاجا  هلئـسم  طقف  تشادـن و  یعالطا  هجو  چـیه  هب  تایلمع  نیا  زا  ًالبق  اـینک  .دربب  راـک  هب  دـنراد  یبوریاـن 

میتسناد یم  هک  دوب  یبوریان  هاگدورف 

لوئـسم هک  لیئارـسا  اـینک و  هسنارف -  زا  هک  دوـب  هدرک  مـالعا  شبح  جرج  هتـشذگ  زور  .درک  دـهاوخ  تقفاوـم  نآ  اـب  اـینک  تلود 
یبلطم .تسا  ریذپ  بیـسآ  اینک  اما  تسین  لاکـشا  اب  هجاوم  دروم  نیا  رد  هسنارف  هتبلا  تفرگ  دهاوخ  ماقتنا  دنتـسه  ادـناگوا  تایلمع 

رگا هتبلا  یقارع  راگیـس  دندیـشک و  یم  یقارع  راگیـس  اـهناگورگ  زا  یکی  هتفگ  هب  اهتـسیرورت  هک  تسا  نیا  میوگب  مهاوخ  یم  هک 
.دوب دهاوخن  ندیشک  لباق  دشابن  هزات 

لاوئس متساوخ  یم  .دراذگ  یم  اه  ینیطسلف  رایتخا  رد  راگیس  ات  هتفرگ  یگنج  گرب  زاس و  زا  زیچ  همه  قارع  هتبلا  يریصن : راسمیت 
.دنا هدرب  دوخ  اب  دنتشاد  دوخ  هارمه  ًالامتحا  اهتسیرورت  هک  ار  یکرادم  یلیئارسا  نیرومأم  هبتنا  هاگدورف  كرت  زا  لبق  ایآ  منک 

رد نونکا  اهنآ  دزن  دوجوم  كرادم  ریاس  اهتسیرورت و  ياه  همانرذگ  هیلک  تسا و  هدش  ماجنا  راک  نیا  هتبلا  لیئارسا : سیورس  طبار 
ام هک  دوب  كرادم  نیمه  هب  هجوت  اب  تسا و  لیئارسا  رایتخا 

.مینک فشک  ار  اهتسیرورت  یعقاو  تیوه  میتسناوت 

هزانج عییـشت  مسارم  هب  هجوت  اب  زونه  نوچ  دوب  هدیـسر  بناجنیا  تسد  هب  هک  دوب  يا  هدنکارپ  تاعالطا  مدرک  ضرع  هک  هچنآ  هتبلا 
تاماقم هلیسو  هب  یلیمکت  تاعالطا  هتبلا  .تسا  هدماین  لمع  هب  لماک  یـشک  هرهب  یمازعا  ياهودنامک  زا  یلیئارـسا  لوتقم  گنهرس 

(1) .دیسر دهاوخ  ناریا  هاشنهاش  ضرع  فرش  هب  اروضح  لیئارسا  هیلاع 

: تسا هداد  هیارا  كاواس  هب  خیرات 16/4/1355  رد  يرگید  یندناوخ  تاعالطا  داسوم 

نیمز هب  هبتنا  دیدج  هاگدورف  رد  لیئارـسا  رباوه  يورین  سلوکره  لقن  لمح و  يامیپاوه  يدادـعت  لیئارـسا ) تقو  هب   ) تعاس 23/3
زا ار  اهنآ  هدیـسر و  دندوب  هدش  ینادنز  اهناگورگ  هک  ییاج  یمیدق  هاگدورف  تاسیـسأت  هب  هورگ  نیا  هقیقد  ابیرقت 8  زا  دعب  تسشن 

.دنداد تاجن  تراسا 

اهامیپاوه ریاس  یهاتوک  تدم  زا  دعب  نآ  لابند  هب  دعب و  هقیقد  امیپاوه 20  نیلوا  هدش و  راوس  همه  زا  لبق  اهناگورگ  دعب  هقیقد   25
يارب اهامیپاوه  تشگزاب  رد  دنام  یقاب  الاپماک  رد  دورب  ناتـسرامیب  هب  دوب  هتفای  هزاجا  ًالبق  هک  ریپ  مناخ  کی  دندش و  دـنلب  نیمز  زا 

ياهکمک تفایرد  يریگ و  نیزنب 
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رد امیپاوه  نیلوا  .دننامب  یبوریان  رد  دندش  روبجم  ناشتاحارج  رطاخ  هب  نیحورجم  زا  يدادعت  دـندومن  فقوت  یبوریان  رد  یکـشزپ 
.دومن تعجارم  لیئارسا  هب  تعاس 7/4 

.دندش تیوقت  دندیدرگ  هفاضا  اهنآ  هب  هک  يرفن  یلا 7  اب 6  هبتنا  رد  دندوب  هدوبر  ار  سنارفرا  يامیپاوه  هک  یتسیرورت  راهچ 

.دندرک یم  تظفاحم  اهناگورگ  زا  اهنآ  اب  يراکمه  نمض  ییادناگوا  ياهورین 

.دندش هتشک  تایلمع  نمض  ییادناگوا  زابرس  دودح 20  رد 

: تسا ریز  رارق  هب  اه  یلیئارسا  تامدص  نیحورجم و 

( رسفا رفن  کی  یصخش  هس   ) هتشک راهچ 

( تسا میخو  اهنآ  زا  رفن  ای 4  لاح 3  هک   ) یمخز  8

(1) .دش هدید  ندش  هتخوس  لاح  رد  هبتنا  هاگدورف  رد  17 و 21 )  ) گیم  7

: تسا ریز  حرش  هب  هبتنا  هاگدورف  هثداح  رد  هدننک  تکرش  دارفا  اه و  ینیطسلف  هرابرد  اه  یلیئارسا  یلیمکت  تاعالطا 

سنارفرا يامیپاوه  دنورف  کی  ییابرامیپاوه  هب  طوبرم  ادناگوا  رد  لیئارـسا  یعافد  ياهورین  تایلمع  یط  هک  ییاهتـسیرورت  یماسا 
: تسا ریز  رارق  هب  دنا  هدش  هتشک 

یحارط رد  صخـش  نیا  .شبح  هورگ  هب  هتـسباو  نیطـسلف  يدازآ  يارب  قلخ  ههبج  قباس  ناربهر  زا  یکی  رباـج  ضیف  جاـحلا  فلا - 
.تسا هتشاد  تماقا  رصم  رد  اریخا  هتشاد و  تکرش  طاقن  ریاس  اپورا و  رد  یتسیرورت  تایلمع 

نیطسلف يدازآ  يارب  قلخ  ههبج  دشرا  وضع  نادرادوبا ) زمر  مان   ) فیطللادبع قزارلادبع  ب - 

هحلـسا و قاچاق  رد  .تسا  هتـشاد  دادح  عیدو  هورگ  یجراخ  یتسیرورت  ياهتیلاعف  تمـسق  رد  یمهم  لغـش  .شبح  هورگ  هب  هتـسباو 
.تسا هدرک  یم  هدافتسا  نمی  قلخ  کیتارکمد  يروهمج  یسایس  همانرذگ  زا  هتشاد و  تکرش  جراخ  هب  هرجفنم  داوم 

قلخ ههبج  دشرا  ياضعا  زا  یکی  .تسا  هدیدرگ  صخشم  هرامش 37-9 . اب  یتسیرورت  موبلآ  رد  اجرالا ) لیئای  ای   ) اگرالا لیگ  پ - 
یجراخ طباور  هرادا  رد  هبک  رـصیق  تسدریز  یبونج  ياکیرما  رد  تایلمع  لوئـسم  شبح و  هورگ  هب  هتـسباو  نیطـسلف  يدازآ  يارب 

تایلمع یحارط  رد  دادح  عیدو  هب  یتاغیلبت  یسایس و  ياهتیلاعف  زا  هتشذگ  .تسا  هدرک  یم  راک  نیطسلف  يدازآ  يارب  قلخ  ههبج 
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.تسا هدرک  یم  کمک  یتسیرورت 

.تسا هدیدرگن  ییاسانش  نونکات  یلعوبا  ت - 

.تسا هدیدرگن  ییاسانش  نونکات  دلاخوبا  ث - 

یناملآ تسیـشرانآ  کی  هک  هسوب  دیرفلیو  هب  تهابـش  ًالامتحا  .تسا  هدوب  دمحم  یبرع  هب  شزمر  مان  هک  ناملآ  عابتا  زا  یکی  ج - 
خیرات 15 رد  سیراپ  رد  هطوبرم  هکبـش  ندش  شاف  زا  دعب  .دراد  هتـشاد  طابترا  سولراک  لبرقم و  هب  طوبرم  ثداوح  اب  ًالبق  تسا و 
رد .دیدرگ  جارخا  ناملآ  كاخ  لخاد  هب  هسنارف  زا  تشادزاب و  هسنارف  یتینما  ياهسیورس  هلیسو  صخش  نیا  [ 1354  ] هام 2534 ریت 

ناملآ

.تسا هدوب  دیدپان  خیرات  نآ  زا  دازآ و  نامضلا  هجو  اب  سپس  هتفرگ و  رارق  ییوجزاب  دروم 

یجراخ تایلمع  تمـسق  هب  هتـسباو  تسیـشرانآ  کی  وا  .تسا  هدوب  همیلح  وا  یبرع  زمر  ماـن  هک  ناـملآ  روشک  نز  هعبت  کـی  چ - 
.دیدرگن ییاسانش  وا  یعقاو  مان  .هداد  ماجنا  جراخ  رد  نامزاس  نیا  يارب  ار  ییاهتیرومأم  هک  هدوب  دادح  عیدو  هورگ 
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یتوبیج

هب یبرغ  لامـش  لامـش و  زا  یپویتا  هب  یبرغ  بونج  برغ و  فرط  زا  بدنملا ، باب  هگنت  یبونج  هناهد  رد  یتوبیج  کچوک  روشک 
يایرد دنملا و  باب  هگنت  هب  یقرش  لامش  قرش و  هرتیرا ،

.تسا دودحم  یلاموس  هب  یقرش  بونج  زا  خرس ،

روشک نیمهن  لـهچ و  ناونع  هب  هسنارف  رامعتـسا  تموـکح  لاـس  زا 115  سپ  نئوژ 1977 ،  27 هاـم 1356 / ریت  مشـش  رد  یتوبیج 
، یلیئارـسا عبانم  هتـشون  هب   (1) .تشاد هقطنم  رد  لیئارـسا  یتایح  عفانم  رب  يدایز  ریثأـت  لالقتـسا  مـالعا  نیا  .تفاـی  لالقتـسا  اـقیرفآ 

.دوب یبونج  نمی  هب  لیئارسا  هزاورد  ینعی  بدنملا ، باب  رد  یناریتشک  نیمأت  يارب  يا  هنزاوم  لماع  هسنارف ، تموکح  تحت  یتوبیج 
یمسر نابز  درک و  مالعا  برع  هعماج  هب  ار  دوخ  قاحلا  دیدج ، روشک  هک  اجنآ  زا  و 

(2) .داتفا رطخ  هب  بدنملا  باب  رد  لیئارسا  یناریتشک  دومن ، مالعا  یبرع  ار  دوخ 

دوخ ینوماریپ  يژتارتسا  ریـسم  رد  کیژتارتسا  هقطنم  کـی  ناونع  هب  ار  کـچوک  رایـسب  روشک  نیا  یتسینویهـص ، میژر  يور  ره  هب 
، اه یلیئارسا  ساسا  نیارب  .تسا  هدرک  یبایزرا 

.دنا هداد  رارق  یسررب  تراظن و  تحت  ار  یتوبیج  هب  طوبرم  تالوحت  هراومه ،

یتاعالطا یسایس و  ذوفن  نیمزرس  نآ  رد  یتسینویهص  میژر  یتوبیج ، لالقتسا  مالعا  زا  لبق  یتح  هک  دهد  یم  ناشن  كاواس  دانـسا 
هرابرد ار  ناریا  زا  داـسوم  تقو  نواـعم  ینومدا  موهاـن  ياـضاقت  يولهپ ، اضردـمحم  هب  یـشرازگ  یط  كاواـس  .تشاد  هجوت  لـباق 

مالعا نینچ  یتوبیج 
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ص 96. یتیالو ، ربکا  یلع  - . 1
ترازو هب   [ لیئارسا رد  ناریا  یگدنیامن   ] ییاضترم زا  خروم 7/4/1356  هرامش 660  شرازگ  زا : لقن  هب  ص 96 ، عبنم ، نامه  - . 2
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: دنک یم 

شرازگ

: دناسر یم  هناکولم  كرابم  هاگشیپ  ضرع  فرش  هب 

: تشاد راهظا  راثن  ناج  اب  یتاقالم  یط  زور 20/11/54  رد  لیئارسا  سیورس  نواعم  ینومدا  موخان  ياقآ 

يوروش و دـض  هک  یتوبیج  ریزو  تسخن  فراع  یلع  .داد  دـهاوخ  لالقتـسا  یتوبیج  هب  هدـنیآ  لاس  هک  هدرک  مـالعا  هسنارف  تلود 
لیئارسا زا  دهد و  هعسوت  هقطنم  ياهروشک  اب  ار  دوخ  ياهسامت  تسا  لیام  هدوب و  رادروخرب  هسنارف  تیامح  زا  تسا  برغ  رادفرط 

یشزومآ ياهکمک  تساوخرد  زین 

.تسا هدروآ  لمع  هب  ار  فراع  یلع  دوخ  صوصخلا  یلع  اهتیصخش  تظافح  حلسم  نارادساپ  تیبرت  هنیمز  رد 

نیا زا  دشاب و  یم  ناریا  دنک  رارقرب  یصوصخ  طابترا  رضاح  لاح  رد  نآ  اب  دیاب  یتوبیج  هک  يروشک  نیرتمهم  فراع  یلع  رظن  هب 
تابـسانم هعـسوت  تهج  رد  یتوـبیج  ریزو  تسخن  مادـقا  نیا  .دـیامن  ندـید  ناریا  زا  دوـش  هداد  هزاـجا  يو  هب  هک  هدرک  اعدتـسا  ور 

یتوبیج لحاس  شخب  يدازآ  ههبج  قیرط  زا  نونکا  مه  هک  تسا  یلاموس  دیدهت  اب  هلباقم  روظنم  هب  رتشیب  دوخ  یجراخ 

(LIBERATION FRONT FOR THE COAST OF DJIBOUTI)

سیورس نواعم  اب  فراع  یلع  تاقالم  هک  دناسر  یم  ضرع  هب  انمض  .تسا  هدز  یتوبیج  هیلع  يزادنارب  یماظن -  تامادقا  هب  تسد 
.تسا هتفریذپ  ماجنا  هسنارف  سیورس  عالطا  نودب  سیراپ و  رد  لیئارسا  تینما 

سراف جیلخ  دنه و  سونایقا  هقطنم  رد  ناتسودنه  ناریا و  هسنارف -  نیب  تسا  رارق  هک  یناهنپ  دونش  یتایلمع  حرط  هب  هجوت  اب  بتارم 
هاگشیپ ضرع  فرـش  زا  دشاب  یم  ناریا  یتوبیج و  ناتـسودنه -  رد  یبایدوس  دونـش و  ياههاگتـسد  رارقتـسا  نمـضتم  دوش و  ارجا 

بیوصت دروم  ناریا  زا  دیدزاب  رب  ینبم  یتوبیج  ریزو  تسخن  ياعدتسا  هک  یتروص  رد  ات  درذگ  یم  يرایرهش  سدقا  تاذ  كرابم 

.تسا هناکولم  هینس  هدارا  هب  طونم  .ددرگ  لومعم  مزال  مادقا  دروم  نیا  رد  دریگ  رارق 

روشک تینما  تاعالطا و  نامزاس 

یم يرادرب  هرهب  ینوماریپ  يژتارتسا  ریـسم  رد  یتوبیج ، اـب  ناریا  طاـبترا  ذوفن و  زا  اـه  یلیئارـسا  هک  دـهد  یم  ناـشن  دوجوم  دانـسا 
رد یتسینویهص  میژر  تاماقم  ساسا  نیا  رب  .دندرک 
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عفن هب  ناریا  تیعقوم  زا  كاواس ، تاماقم  هب  دوخ  ياه  یـسررب  تاقیقحت و  لـصاح  تاـعالطا و  راـبخا ، هیارا  اـب  یـضتقم ، طـیارش 
.دندرک یم  هدافتسا  هقطنم  رد  مسینویهص  عماطم  لیئارسا و 

شرازگ هب  دانـسا ، زا  یکی  رد  .درک  یمن  يراددوخ  یهاتوک و  اه  تسینویهـص  هب  یتمدـخ  شوخ  چـیه  زا  هراب  نیا  رد  زین  كاواس 
: تسا هدمآ  نینچ  یتوبیج ، یجراخ  طباور  یلخاد و  عاضوا  هرابرد  اه  یلیئارسا  یلاسرا 

مود هرادا  لک  ریدم 

یتوبیج عاضوا  عوضوم :

هک نآ  یجراخ  طباور  یتوبیج و  یلخاد  عاضوا  هرابرد  هحفص  هد  رد  داسوم ]  ] نوتیز ناتسود  شرازگ  همجرت  لصا و  هلیـسو  نیدب 
لاسرا متفه  مود و  لک  تارادا  هب  هخسن  کی  هک  دنا  هدومرف  تشون  یپ  هل  مظعم  تسا و  هتشذگ  كاواس  تسایر  راسمیت  ضرع  زا 

.ددرگ یم  دافیا  تسویپ  هب  دوش 

(1) طیحم كاواس -  تسایر  راسمیت  هزوح 

یجراخ طباور  یلخاد و  تیعـضو  هرابرد  هک  یتسینویهـص  میژر  یتاعالطا  سیورـس  یندـناوخ  هجوت و  لباق  رایـسب  شرازگ  اـما  و 
: تسا هدش  هیهت  روشک ، نیا  لالقتسا  زا  سپ  یتوبیج ،

یتوبیج یجراخ  طباور  هرابرد :

ریازجلا تیوک و  هیروس ، یبونج ، نمی  یبیل ، اصوصخم  یبرع  ياهروشک  راشف  رطاخ  هب  هسنارف  هک  دـیامن  یم  رظن  راـهظا  یعبنم  - 1
یسایس فعض  رطاخ  هب  رصم  .دیامن  اهر  ار  یتوبیج  دش  روبجم 

لالقتـسا رب  ینبم  ار  دوخ  ینطاب  لـیامت  دـنک  یمن  تئرج  اذـل  دزرو  یمن  تفلاـخم  برع  یطارفا  ياـهروشک  تسایـس  اـب  اراکـشآ 
دروم نیا  رد  ار  ینشور  تسایس  يدوعس  ناتسبرع  .دراد  مالعا  یتوبیج 

يارب يدوعـس  ناتـسبرع  هداتـسرف  یناـهنپ  دـیدزاب  يدوعـس  ناتـسبرع  یتوبیج و  ریزو  تسخن  نیب  ساـمت  اـهنت  .تسا  هدومنن  ذاـختا 
يدوعـس ناتـسبرع  .دـندرک  هزرابم  اه  یپویتا  هیلع  هک  تسا  هدوب  راـفآ  هلیبق  دارفا  زا  یکی  هاریم  یلع  زا  یتوبیج  یناـبیتشپ  ياـضاقت 

ءازا رد  هک  دوب  دهاوخ  هدامآ 

ریزو تسخن  .دـیامن  داهنـشیپ  یلام  ياهکمک  یتوبیج  هب  تسا  تلود  نآ  ینابیتشپ  دروم  هدوب و  ناملـسم  هک  هاریم  یلع  زا  تیاـمح 
اه یپویتا  اب  هک  تساوخ  یمن  اریز  دومن  در  ار  داهنشیپ  نیا  یتوبیج 

.دیامن هزرابم 
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دـنرادن و دامتعا  دوخ  هب  اهنآ  دـنگنجب  یلاموس  اـب  یتوبیج  رطاـخ  هب  دـنرادن  لـیم  اـهنآ  هک  دراد  هدـیقع  عبنم  یپویتا ، دروم  رد  - 2
تخس یلاموس  ربارب  رد  هک  دوش  یم  نآ  زا  عنام  هرتیرا  رد  اهنآ  يریگرد 

نهآ هار  طخ  هاگتـسیا و  هک  دراد  داقتعا  زونه  یپویتا  .دـشاب  یم  دوخ  شترا  تیوقت  مرگرـس  یپویتا  هک  داد  عـالطا  عبنم  .دنتـسیاب 
.دراد روشک  نآ  داصتقا  رد  یتایح  تیمها  یتوبیج 

.دنتسه اکیرما  هدحتم  تالایا  یپویتا و  يو  یعقاو  نارادفرط  یتوبیج  ریزو  تسخن  هدیقع  ربانب  - 3

يدنک هب  هدعو  نیا  یلو  دهد  شزومآ  ار  یتوبیج  نادرم  زا  رفن  هک 3000  تسا  هداد  لوق  یپویتا 

دقتعم انمـض  هدربمان  .دنا  هداد  رارق  میلعت  تحت  زور  تدم 20  هب  طقف  ار  يرفن  هورگ 150  کی  رضاح  لاح  رد  .دنک  یم  تفرـشیپ 
لاح نیا  اب  .تسا  اکیرما  دوس  هب  لقتسم  یتوبیج  کی  هک  تسا 

.تسا هتشادن  یسامت  هدحتم  تالایا  اب  يو  اکیرما ، ترافس  ءاضعا  اب  سامت  دنچ  زا  رظن  فرص 

اهیوروش لماک  ینابیتشپ  زا  اریز  دننک  یم  تردق  ساسحا  اهیلاموس  هک  تسا  دقتعم  عبنم  یلاموس -  - 4

میلعت مرگرس  ییابوک ) ای  یسور   ) یجراخ رفن  رضاح 50  لاح  رد  عبنم  عالطا  قبط  .دنرادروخرب 

یلو دـنراد  تیلاعف  هاگودرا  نامه  رد  زین  اـه  یبیل  .دنـشاب  یم  (BARAMA « ) اماراب  » هقطنم رد  یهاـگودرا  رد  یکیرچ  ياـهورین 
اماراـب رد  اـهنآ  .دـنراد  هدـهع  رب  ار  یلمع  یتاـمیلعت و  روـما  اـهیئابوک  اـهیوروش و  هکنآ  لاـح  تسا  اـهنآ  اـب  یـشزومآ  روـما  طـقف 

یـسامت هنوگ  چیه  دنیامن و  یم  كرت  ار  اجنآ  سورد  همتاخ  زا  سپ  هدش  هاگودرا  دراو  اهحبـص  دننک و  یم  یگدنز  BARAMA

.دنرادن یشزومآ  طیحم  زا  جراخ  رد  نازومآراک  اب 

روطنامه .تسا  هدرک  ینیـشن  بقع  یتوبیج  دروم  رد  دوخ  تسایـس  رد  ًالماک  بارعا  راـشف  رثا  رد  هسنارف  هک  تسا  دـقتعم  عبنم  - 5
ماجنا هب  ترداـبم  لقتـسم  یتوبیج  رد  هسنارف  یماـظن  ياـهورین  روضح  دروم  رد  بارعا  یناـبیتشپ  بسک  يارب  هسنارف  میناد  یم  هک 
یتوبیج زا  هسنارف  جورخ  هب  رجنم  تشاد و  ربرد  یـسوکعم  هجیتن  تارکاذـم  نیا  .دومن  برع  ياهروشک  اب  تارکاذـم  هلـسلس  کی 

یقلت هنایوج  یتشآ  تسژ  کی  ناوت  یم  یلاموس  اب  ار  یبیل  ریازجلا و  یگنهامه  مدع  .دش 

.درک

هسنارف اب  یتوبیج  طباور 

ثحب و يارب  یتقوم  لـح  هار  کـی  اـهیوسنارف  هدـیقع  هب  رما  نیا  .دـهد  افعتـسا  اـت  هداد  رارق  راـشف  تحت  ار  فراـع  یلع  هسنارف  - 1
هار اهیوسنارف  نونکات  .تسا  یتوبیج  رد  طوبرم  لماوع  مامت  اب  هرکاذم 
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.دنا هدش  یبیل  دعب  ریازجلا و  ياهراشف  میلست  لوا  هجرد  رد  هک  دوش  یم  هتفگ  دنا و  هدرکن  ادیپ  لکشم  نیا  يارب  يرگید 

ناتسود زا  یکی  هربود  .دراد  اه  تسیلوگ  بزح  تاماقم  نایم  رد  ینابیتشپ  دنک و  یم  يوریپ  اه  تسیلوگ  دیاقع  زا  فراع  یلع  - 2
يافعتسا اب  هک  دننک  یم  هیصوت  يو  هب  دارفا  نیا  مامت  .تسا  رادروخرب  لیورومود  ووک  زاملد و  ناباش  ینابیتشپ  زا  انمـض  تسا  يو 

هدـنیآ هلئـسم  هدرک و  تکرـش  اـه  تسیلوـگ  هیـسالجا  رد  يدوز  هب  فراـع  یلع  تسا  رارق  .دوـشن  هـسنارف  تموـکح  میلـست  دوـخ 
.دیامن حرطم  اجنآ  رد  ار  شروشک 

هلئـسم نیا  اریز  دهد  رارق  يروهمج  تسایر  رایتخا  رد  ار  یتوبیج  لکـشم  سامت  دهد  یم  حیجرت  هسنارف  ریزو  تسخن  كاریـش  - 3
رد میمصت  دهاوخ  یم  كاریش  بیترت  نیدب  .تسین  روصتم  نآ  زا  يزیرگ  هار  هنوگ  چیه  هدمآرد و  یلخاد  لکشم  کی  تروص  هب 

.دیامن دادملق  يروهمج  سیئر  تردق  راصحنا  رد  ار  یتوبیج  هدنیآ  دروم 

یطرش هب  فراع  یلع  تخسرس  نیفلاخم  اریز  دیدرگ  دعب  هب  لوکوم  دوش  رازگرب  سیراپ  رد  دوب  رارق  هک  يدرگزیم  تارکاذم  - 4
رداق هسنارف  تلود  درادن و  یگدامآ  افعتسا  يارب  فراع  یلع  .دهد  افعتـسا  دوخ  ماقم  زا  وا  هک  درک  دنهاوخ  تکرـش  تارکاذم  رد 

رد وا  نیفلاخم  دادعت  ارهاظ  تسا و  رادروخرب  ناملراپ  ءاضعا  زا  رفن  ینابیتشپ 20  زا  زونه  اریز  دیامن  راک  نیا  هب  راداو  ار  وا  تسین 
.درک دهاوخن  يرییغت  کیدزن  هدنیآ 

مامت اب  اریز  دـش  فرـصنم  راک  نیا  زا  یلو  داد  رارق  یـسررب  دروم  ار  هبناج  کی  لالقتـسا  کی  مالعا  ناکما  یتح  فراع  ایوگ  - 5
اب یتافالتخا  هچ  رگا  تسا  هسنارف  رادفرط  کی  ًالوصا  وا  لاوحا  نیا 

.دراد هسنارف  اب  قفاوم  یتاساسحا  يو  هک  تسین  یکش  یلو  دراد  هسنارف  یلعف  تلود 

هام دنچ  تدم  فرظ  روشک  نیا  هک  دوش  یم  رظن  راهظا  تسا  یپویتا  هلئسم  لکشم  نیا  رگید  بناج  - 6

یلاموس ربارب  رد  يرترثؤم  روط  هب  هک  دوب  دهاوخ  رداق  يرتشیب  تابث  اب  هدش و  رت  يوق  هدنیآ 

.دیامن ییامندوخ 

لئابق نیب  هنامصخ  تایلمع  ندش  رهاظ  دش  دهاوخ  هجاوم  نآ  اب  فراع  لالقتسا  لوصح  زا  دعب  هک  یـساسا  تالکـشم  زا  یکی  - 7
.دسر یم  رظن  هب  دیعب  یلیخ  زین  تایلمع  نیا  رد  هقطنم  رد  يوسنارف  ياهورین  تلاخد  لامتحا  تسا و  اسیا  رافآ و 

روبجم اهیوسنارف  دش  دهاوخ  بجوم  رما  نیا  یلک  روط  هب  اریز  تسا  بولطم  اهتردق  هنزاوم  همادا  - 8
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.تفرگ دنهاوخ  ار  یلاموس  ياهورین  تلاخد  يولج  هجیتن  رد  دنراد و  هاگن  هقطنم  رد  ار  دوخ  ياهورین  دنوش 

یتوبیج یلخاد  عاضوا 

یتوبیج یسایس  لفاحم  اب  شخب  تیاضر  یسرتسد  اب  عبنم :

هدش هدوزفا  نیفلاخم  زا  ینابیتشپ  رب  تبـسن  نیمه  هب  تسا و  هدـش  مک  رخاوا  نیا  رد  سلجم  ءاضعا  نایم  رد  فراع  زا  ینابیتشپ  - 1
بجوم هلئـسم  نیا  دنا  هدیدرگ  میـسقت  تلود  فلاخم  تلود و  رادـفرط  يواسم  هورگ  ود  هب  يرفن  لهچ  ءاضعا  هک  يروط  هب  تسا 

زا فراع  يرانکرب  دـنوش و  توعد  سیراپ  هب  هرواشم  يارب  فلاـخم  هورگ  ناربهر  فراـع و  یلع  هم 1976  خیرات 25  رد  هک  دـش 
.دشاب رادید  نیا  یلامتحا  جیاتن  زا  یکی  تسا  نکمم  يریزو  تسخن  تسپ 

دنیامن یم  ینابیتشپ  فراع  زا  اسیا  هلیبق  زا  رفن  رافآ و 3  هلیبق  زا  رفن  سلجم 17  ینونک  ءاضعا  نایم  رد  - 2

.برع رفن  کی  يوسنارف و  رفن  رافآ و 4  هلیبق  زا  رفن  اسیا 3  هلیبق  زا  رفن  زا 12  دنا  بکرم  نیفلاخم  هکنآ  لاح 

(. تسا رتشیب  رفن  کی  فراع  نارادفرط  هک  تسا  یکاح  ام  تاعالطا  یسررب : داتس  هیرظن  )

: تسا ریز  رارق  هب  یسایس  هورگ  تاصخشم  - 3

نیمک هلادبع  نآ  ربهر  .تسا  فراع  هب  قلعتم  بزح  نیا  ( UNI  ) لالقتسا يارب  یلم  داحتا  فلا )

لالقتـسا يارب  یپویتا  هسنارف و  يراکمه  اب  بزح  نیا  هتفای  بیکرت  راـفآ  هلیبق  زا  یلک  روط  هب  بزح  ءاـضعا  .تسا  سلجم  نواـعم 
.دسانش یم  دودرم  ار  یلاموس  ياه  تلاخد  دیامن و  یم  تیلاعف 

یسک ینید  دمحا  تلوگ و  نسح  زا  دنترابع  نآ  ناربهر  هک  تسا  یفلاخم  بزح  ( LPAI  ) لالقتسا يارب  قلخ  ییاقیرفا  داحتا  ب )
تیامح تحت  رد  تسا و  هتفای  بیکرت  اسیا  هلیبق  دارفا  زا  یلک  روط  هب  بزح  نیا  .ددـنویپب  وا  نیفلاخم  هب  ات  درک  اهر  ار  فراـع  هک 

تئیه ریخا  دیدزاب  ماگنه  دراد و  یم  تفایرد  یلاموس  زا  هحلسا  لوپ و  بزح  .دیامن  یم  تیلاعف  لالقتسا  بسک  يارب  یلاموس 

.دهد بیترت  رفن  رازه  لهچ  هب  کیدزن  تکرش  اب  یتارهاظت  دش  قفوم  ( OAU  ) یتوبیج زا  ییاقیرفا  هیداحتا  نامزاس  یمازعا 

جلاد نسح  اب  نآ  يربهر  دـنراد و  یپچ  تـالیامت  هک  تسا  هدـش  لیکـشت  راـفآ  یطارفا  ناـناوج  زا  زین  یکچوک  اـبیرقت  بزح  پ )
.كریز شوهاب و  تسا  یصخش  هک  تسا 
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تفرگ دهاوخ  ار  وا  ياج  نیمک  هلادبع  دوش  افعتسا  هب  روبجم  فراع  هک  یتروص  رد  دسر  یم  رظن  هب  - 4

دمحا و  ( LPAI  ) لالقتسا يارب  اقیرفا  قلخ  داحتا  بزح  زا  داروگ  تکرب  زا  دنترابع  يریزو  تسخن  يارب  یلامتحا  ياهدزمان  ریاس 
(. UNI  ) لالقتسا يارب  یلم  داحتا  بزح  زا  فسوی 

اهاـسیا ناـیم  رد  دارفا  زا  يرایـسب  .دـنراد  يرترب  اـسیا  رهـش  رد  یلو  دـنراد  تیرثـکا  اـهرافآ  یلک  روـط  هب  ورملق  نـیا  ماـمت  رد  - 5
هکنیا اب  اهنآ  زا  يرایـسب  دنتـسه و  نیـشنرداچ  اهرافآ  رگید  فرط  زا  دـنهدب  يأر  دـنناوت  یمن  انوناق  هجیتن  رد  دـنرادن و  همانـسانش 

(1) .دننک یم  یگدنز  نداگوا »  » رد دنراد  دوخ  اب  ار  یتوبیج  ییاسانش  تراک 
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هرامش نئوژ 1976 ، و 8  خروم 7  یتوبیج ، یجراخ  طـباور  یلخاد و  عاـضوا  هراـبرد  لیئارـسا  یتاـعالطا  سیورـس  شرازگ  - . 1
.دنس نامه  تسویپ  ، 1631
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یلاموس

ینوماریپ يژتارتسا  رد  رمحا ، يایرد  رانک  رد  یکیژتارتسا  صاخ  تیعقوم  لیلد  هب  هک  تسا  ییاقیرفآ  ياهروشک  رگید  زا  یلاـموس 
.تسا هتشاد  يا  هژیو  هاگیاج  لیئارسا 

اینک و هب  برغ  زا  .تسا  هتفرگ  ارف  دنه  سونایقا  رانک  رد  ار  يا  هنهپ  ندع و  جیلخ  ییاقیرفآ  لحاس  همه  اقیرفآ ، لامـش  رد  یلاموس 
نآ تختیاپ  وشیداگوم  فورعم  رهـش  دودحم و  دنه  سونایقا  هب  قرـش  ندع و  جیلخ  هب  لامـش  یتوبیج ، هب  یبرغ  لامـش  زا  یپویتا ،

.تسا

گنج و لاح  رد  روشک  نیا  اب  یلاموس  مایرام ، هلیاـه  يارگ  پچ  تلود  ندـمآ  راـک  يور  یـسالس و  هلیاـه  يروتارپما  طوقـس  اـب 
تیامح یلاموس  تلود  زا  ناتسبرع  ناریا و  لثم  هدحتم ، تالایا  اب  وسمه  عبات و  ياهروشک  اکیرمآ و  نارود ، نیا  رد  .دوب  يریگرد 

زین یلاموس  تلود  .دندرک  یم 

لابند ار  یلیئارسا  دض  یشم  یعون  هدحتم ، تالایا  نانامیپمه  اکیرمآ و  اب  ییارگمه  مغر  یلع 

هیلع تدـش  هب  اـه ، يریگرد  نیا  رد  یپویتا ، رد  دوخ  تیعقوم  اـه و  هاـگیاپ  ذوفن ، ندادـن  تسد  زا  يارب  زین  اـه  یلیئارـسا  .درک  یم 
یتسینویهص میژر  .دندرک  یم  يریگ  عضوم  یپویتا  عفن  هب  یلاموس و 

داسوم هک  دوب  یلاح  رد  نیا  .درک  یمن  راذگورف  یششوک  شالت و  چیه  زا  یلاموس  یلخاد  تموکح  یـشاپورف  يارب  نارود  نآ  رد 
یهاشنهاش ناریا  كاواس و  ینعی  دوخ ، نامیپمه  تسود و  اب  هنیمز  نیا  رد  ار  دوخ  دـصاقم  یتح  اه و  همانرب  اه و  حرط  زا  يرایـسب 

یم تاعالطا  هلدابم  مه  اب  یلاموس  عاضوا  هرابرد  داـسوم  كاواـس و  .تشاذـگ  یم  ناـیمرد  دوب ، یلاـموس  یماـح  حالطـصا  هب  هک 
یلاموس صوصخ  رد  اه  یلیئارسا  تسایس  عضوم و  اب  یتفلاخم  هنوگ  چیه  كاواس  يولهپ و  تموکح  يوس  زا  فصولا  عم  .دندرک 

رد اه  یلیئارسا  هبناج  همه  ذوفن  روضح و  زا  یشان  ار  ناریا  هناگود  یشم  نیا  رارسا  یسایس  ناهاگآ  نارگ و  لیلحت  .دش  یمن  زاربا 
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.دندرک یم  یبایزرا  ناریا  یهاشنهاش  همکاح  هاگتسد 

كاواس هکلب  درک  یم  تیاده  یحارط و  میقتسم  روط  هب  ار  یلاموس  هیلع  يراکبارخ  تایلمع  تامادقا و  طقف  هن  یتسینویهـص  میژر 
روط هب  كاواس  سیئر  اب  دوخ  تارکاذـم  زا  یکی  رد  داسوم  نواعم  یخمیک  .تخاس  یم  هاگآ  دوخ  هماـنرب  میمـصت و  هب  تبـسن  ار 

يّرس تایلمع  ماجنا  روظنم  هب  اه  هاگیاپ  نیا  .دنک  یم  هراشا  اینک  یپویتا و  لخاد  رد  لیئارسا  ياه  هاگیاپ  هب  حیرص ،

لخاد رد  دوخ  لماوع  قیرط  زا  نینچمه  اـه ، یلیئارـسا  .دـندوب  هدـش  داـجیا  داـسوم  يوس  زا  یلاـموس  يزکرم  تلود  هیلع  یکیرچ 
: دندرک یم  تیاده  یهدنامزاس و  یحارط ، ار  روشک  نآ  يزکرم  تلود  هیلع  یناور  تایلمع  یعون  یلاموس 

رد يراکبارخ  ياههورگ  دروم  رد  شزومآ  رگید  هتفه  ود  .میوشب  لمع  دراو  یلاموس  هیلع  رب  امیقتسم  میتسه  ددص  رد  ام  یخمیک :
میهاوخ شزومآ  یپویتا  رد  ار  نازابرـس  میهد و  یم  شزومآ  لیئارـسا  رد  ار  ناهدـنامرف  ناربهر و  .درک  میهاوخ  عورـش  ار  یلاموس 

یپویتا زا  لبق  هتفه  ود  .داد 

یهاگآ تسا  اهـسور  هیحان  زا  هک  یلاموس  قیرط  زا  یـشان  تارطخ  هب  ًالماک  وا  .مدومن  تاقالم  اجنآ  یماظن  ربهر  اب  مدرک و  ندید 
هیلع رب  اهنآ  تکلمم  لخاد  رد  ییاههاگیاپ  هدرک  تقفاوم  دراد و 

.دنهدب ام  هب  ییاههاگیاپ  هک  دندوب  هدامآ  مه  اهنآ  .مدرک  ندید  مه  اینک  زا  .مینک  داجیا  یلاموس 

کی ماجنا  ام  فده  .دننک  لمع  دنناوتب  هک  مینک  رقتسم  یلاموس  کیدزن  ار  یهاگیاپ  میهاوخ  یم  ام 

یهاگیاپ فدـه  روظنم و  نیمه  هب  زین  اینک  یقرـش  لامـش  رد  نمـض  رد  .تسا  يزکرم  تلود  فعـض  يارب  یکیرچ  تایلمع  يرس 
میهاوخ عورش  ار  تایلمع  یلاموس  بونج  زا  درک و  میهاوخ  داجیا 

.درک میهاوخ  هدافتسا  یلاموس  لخاد  لئاسم  زا  یتاعالطا  ظاحل  زا  .دومن 

رد .مینک  عورـش  ار  یناور  ياهگنج  میهاوخ  یم  داد و  میهاوخ  ذوفن  یلاموس  لخاد  هب  هک  میا  هدرک  هداـمآ  روشورب  يداـیز  دادـعت 
(1) .داتفا میهاوخ  رطخ  هب  ادیدش  ام  تروص  نیا  ریغ 

اب يولهپ ، میژر  یتح  دوش و  يرادرب  هرهب  داسوم  عفن  هب  اینک  اـب  ناریا  طـباور  ذوفن و  زا  اـت  دـهاوخ  یم  كاواـس  سیئر  زا  یخیمک 
هیلع هناراکبارخ  تامادقا  تایلمع و  رد  لیئارسا 

.دنک يراکمه  یلاموس  يزکرم  تلود 

دروم ار  یلاموس  هیلع  رب  لمع  هوحن  ات  دیتسرفب  اینک  هب  ار  یتئیه  مه  امش  مینک  یم  داهنشیپ  یخمیک :
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 ]...[. دنهد رارق  یسررب 

روشک کی  اینک  یلو  درادـن  یتباث  میژر  نوچ  میتسین  یـضار  یپویتا  زا  مه  ام  یلاموس ، هلئـسم  دروم  رد  كاواس : تساـیر  راـسمیت 
.میشاب هتشاد  يراکمه  اینک  اب  هک  میلیام  ام  .تسیچ  لابند  دهاوخ و  یم  هچ  دناد  یم  هک  تسا  برغ  رادفرط  دنمورین و 

یلو تسا  اینک  لک  ناتـسداد  ارهاظ  هکوج  نوجوا  ياقآ  مان  هب  ار  دوخ  لوا  زارط  ناربهر  زا  یکی  تسا  لـیام  اـینک  تلود  یخمیک :
هب دشاب  یم  يروهمج  سیئر  زا  دعب  روشک  نآ  درم  نیرتیوق  نطاب  رد 

دراد و مازعا  رهمایرآ  هاشنهاش  نویاـمه  ترـضحیلعا  روضح  هب  اـتاینک  وموج  فرط  زا  یماـیپ  میدـقت  يارب  يزنکم  سورب  یهارمه 
.دنیامن يراکمه  امش  اب  دنه  سونایقا  اقیرفا و  قرش  لئاسم  دروم  رد  .دننک و  تاقالم  زین  كاواس  تاماقم  اب  ناگدربمان  انمض 

يداصتقا کمک  هلئسم  .دینک  يراکمه  یلاموس  هیلع  رب  اینک  رد  ام  اب  امش  رگا  میوش  یم  لاحشوخ  ام 

(1) .میهدب نارهت  هب  ار  صاخشا  نیا  یمسرریغ  ترفاسم  بیترت  دیهدب  هزاجا  دییامرف  یم  تقفاوم  هک  یتروص  رد  .تسین 

سیورس نیا  .درک  یم  مادقا  یلیئارسا ، فرط  رظن  تساوخ و  قباطم  یلاموس ، ناریا و  نیب  یـسایس  بوخ  طباور  مغر  یلع  كاواس ،
رایتخا رد  درک و  یم  يروآ  عمج  یلاموس  لخاد  زا  ار  هنامرحم  تاـعالطا  راـبخا و  هراـشا ، دروم  طـباور  زا  هدافتـسا  اـب  یتاـعالطا ،

یم لاسرا  داسوم  يارب  ار  یتاعالطا  ياه  شرازگ  نیا  زا  يا  هخـسن  یلبق ، نامیپ  قبط  هوـالع  هب  داد و  یم  رارق  تسود ، ياـهروشک 
: درک

هب كاواس  ناگداتـسرف  شرازگ  [ 1354  ] خـیرات 9/11/2534 رد  كاواـس  تساـیر  راـسمیت  فرط  زا  یلبق  هرداـص  رماوا  يارجا  رد 
.دش هداد  رارق  هسنارف  يدوعس و  رصم - ناتسلگنا -  نینچمه  اکیرمآ و  ياهسیورس  رایتخا  رد  یلاموس  روشک 

.دیدرگ لاسرا  لیئارسا  سیورس  هب  شرازگ  نآ  زا  هخسن  کی  دیدرگ  غالبا  قوف  هرامش  یط  هک  هرداص  رماوا  يارجا  رد 

(2) هواک متفه -  هرادا  لک  ریدم 
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[. 1355]19/8/2535

.يّرس يدنب  هقبط  هرامش 17/724-79 ، 1355 ؛]  ] خروم 2/3/35 كاواس ، دنس  - . 2
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اینک

هچایرد ادـناگوا و  هب  برغ  زا  نادوس ، یپویتا و  هب  لامـش  زا  دـنه ، سونایقا  هب  قرـش  تمـس  زا  اـقیرفآ ، قرـش  ياـهروشک  زا  اـینک 
نآ زکرم  دودحم و  اینازنات  هب  بونج  زا  ایروتکیو و 

زور راهچ  ینعی  ربماسد ، رد 16  تفای و  لالقتسا  ربماسد 1963  رد 12  روشک  نیا  .تسا  یبوریان 

.دش يروهمج  لاس 1964  رد  هتفریذپ و  للم  نامزاس  رد  دعب ،

رد يزاـتمم  هاـگیاج  زین  روـشک  نیا  دـندرک ، یم  تیاـکح  یلاـموس  یپوـیتا و  شخب  یتاـعالطا  هناـمرحم و  دانـسا  هک  روـط  ناـمه 
ذوفن همه  زا  رظن  فرص  .تسا  هتشاد  لیئارسا  ینوماریپ  يژتارتسا 

نآ رد  یلقتسم  یتاعالطا  یسوساج و  ياه  هاگیاپ  زین  داسوم  روشک ، نآ  رد  اه  یلیئارسا  روضح  و 

دوس زین  اینک  اب  ناریا  یسایس  طباور  زا  یتسینویهـص  میژر  یتاعالطا  سیورـس  نارومأم  تاماقم و  هوالع  هب  .دوب  هدرک  داجیا  روشک 
نالوؤسم تاماقم و  كاواس ، اب  سیورـس  نیا  یتاعالطا  ناـمیپ  ياـنبم  رب  داـسوم و  هماـنرب  قباـطم  اـهنیا ، همه  زا  رتارف  .دنتـسج  یم 

.دننک لمع  لیئارسا  عماطم  ریسم  رد  اینک  رد  دوخ  ذوفن  روضح و  زا  دندوب  فظوم  زین  يولهپ  میژر  یتاعالطا  یسوساج و  سیورس 
: تسا هتشون  هراب  نیا  رد  اضردمحم ، هب  يا  همان  یط  كاواس  سیئر  يریصن 

دناسر یم  هناکولم  كرابم  هاگشیپ  ضرع  فرش  هب  ارختفم 

فرط زا  لیئارسا  سیورـس  طبار  کنیا  اینک  دروم  رد  [، 1355  ] زور 24/4/35 لیئارـسا  سیورـس  سیئر  اب  راثن  ناج  تارکاذم  وریپ 
اب تاقالم  نمـض  ات  دیامن  مازعا  روکذم  روشک  هب  هتفه  کی  تدم  هب  ار  يا  هدـنیامن  كاواس  هک  دراد  اعدتـسا  شا  هعوبتم  تاماقم 

.دوش هدروآ  لمع  هب  اینک  عاضوا  نوماریپ  یتاعالطا  یبایزرا  یعون  روشک  نآ  هتسجرب  تاماقم  يروهمج و  تسایر 

تاقالم زا  هراومه  اینک  يروهمج  سیئر  اتاینک  وموج  هک  تخاس  ناشنرطاخ  لیئارسا  سیورس  طبار 
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هرکاذم تاقالم و  یتاعالطا  ياهسیورس  هژیو  ناگدنیامن  اب  هک  تسا  دنمقالع  رتشیب  هتسج و  زارتحا  یبوریان  رد  اهروشک  يارفس  اب 
.دیامن

.دوش لمع  دریگ  رارق  هناکولم  هینس  هدارا  هک  وحن  ره  هب  ات  درذگ  یم  هناکولم  كرابم  هاگشیپ  ضرع  فرش  زا  بتارم 

(1) يریصن دبشترا  راثن - ناج 

، انغ زا  ییاقیرفا ، رگید  ياهروشک  رد  فلتخم ، ياه  هرود  رد  اه  یلیئارـسا  دـش ، ثحب  اـهنآ  هراـبرد  هک  ییاـهروشک  زا  رظن  فرص 
یتاعالطا ذوفن  روضح و  زین  ...و  یبونج  ياقیرفآ  ات  ایربیل 

.دنا هتشاد 
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نیتال ياکیرمآ 

هب ییایفارغج  طقف  هن  داسوم  یتاعالطا  سیورـس  تاماقم  ات  هدش ، بجوم  یتسینویهـص  میژر  هنابلط  هعـسوت  تیهام  یهاوخ و  نوزف 
.دننک یبایزرا  لیئارسا  کیژتارتسا  هدودحم  رد  زین  ار  نیتال  ياکیرمآ  یتح  هکلب  اقیرفآ ، ات  ایسآ  هنهپ 

ار نیتال  ياکیرمآ  ییاقیرفآ ؛ ییایسآ و  ياهروشک  رد  دوخ  ياه  تیلاعف  عورـش  اب  نامزمه  لیئارـسا ، یتاعالطا  یـسایس و  نارومأم 
ياکیرمآ رد  یتاعالطا ، یماظن و  شخب  رد  هژیو  هب  فلتخم ، ياه  هزوح  رد  اه  یلیئارـسا  ذوفن  روضح و  تیلاعف ، .دـندربن  دای  زا  زین 

ههد زا  هچ  رگا  نیتال ،

قیرط زا  لیئارسا  دنا : هتشون  هک  يروط  هب  .دیسر  دوخ  جوا  هب  ههد 1960  رد  اما  دش ، عورش   1950

هدافتسا .دروآ  دیدپ  شیوخ  هدنیآ  براجت  يارب  يدنمـشزرا  ياه  سامت  نیتال ، ياکیرمآ  روشک  هدزاود  هیاپدنلب  نارـسفا  شزومآ 
شورف هنیمز  ندرک  هدامآ  تهج  هدحتم  تالایا  یلام  عبانم  زا 

.دوب عبانم  نیا  زا  هدافتسا  رد  قالخ  شور  یماظن ، يراکمه  هعسوت  حالس و  یهجوت  لباق  ریداقم 

هار نیتال  ياکیرمآ  ياـه  لارنژ  تفرگ ، تروص   [ نیفرط تاـماقم  نیب   ] ياه 1964 و 1971 لاس  نیب  هک  رادـید  لقادح 160  یط 
نیا زا  یخرب  .دنتفرگ  شیپ  رد  ار  لیئارسا  یماظن  ياه  هاگیاپ 

زا ایـسراگ  دورگـال  لـیخ  يوـیلوب ، زا  ایدـناک  ودـناووا  ودرفلآ  .دـنتفای  تسد  دوـخ  روـشک  تلود و  تساـیر  هـب  تبقاـع  اـه  لارنژ 
اتعیبـط .دـندوب  هدرک  لیئارـسا  زا  يرادـید  دنتـشاد ، نت  هب  مرفینوی  یتـقو  یگمه  لـیزرب ، زا  دـیروگیف و  اتـسیتاب  وَاوخ  و  ـالامتاوگ ،

، تصرف زا  هدافتسا  اب  یلیئارسا  نایماظن 

هب هزوح  نیا  رد  اه  یلیئارسا  طباور   (1) .دنداد یم  ماجنا  نیتال  ياکیرمآ  هب  یلباقتم  ياهرفس 
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.دش لیدبت  لیئارسا  تاحیلست  یلصا  رازاب  هب  نیتال  ياکیرمآ  هک  دیسر  ییاج  هب  جیردت 

، روداوکا ایبملک ، اـماناپ ، اکیراتـساک ، نیتناژرآ ، روداولاـسلا ، اوگاراـکین ، اـت  سارودـنه ، زا  لیئارـسا  هراـشا ، دروم  ياـهروشک  زج 
زا يرایـسب  اـب  یتسینویهـص  میژر  طـباور  .دراد  اـی  هتـشاد و  یتاـعالطا  ذوفن  روـضح و  ییاـه  هرود  رد  زین  ...و  ورپ  یلیـش ، لـیزرب ،

نیتال ياکیرمآ  ياهروشک 

زا یشخب  زین  يداصتقا  راشرس  تالماعم  هکلب  هدوبن ، یتاعالطا  یماظن و  ياه  هزوح  هب  دودحم 

.تسا هداد  لیکشت  ار  طباور  نیا 
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میامض

هراشا
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کی همیمض 

متا بمب  ای  لگ » هژورپ  »

هداد عالطا  يولهپ  اضردمحم  هب  ار  ناریا  رد  لیئارسا  ریفـس )  ) یگدنیامن سیئر  یناربول  تاراهظا  كاواس ، سیئر  شرازگ ، نیا  رد 
.تسا

، ندرا هاشداپ  نیسح  کلم  اب  لیئارسا  یناهنپ  ياه  سامت  هب  هراشا  اب  تاقالم  نیا  رد  یناربول 

يراکمه حرط  كاواس ، یگدـنیامن  تحت  لیئارـسا  ناریا و  يداصتقا  يراکمه  نیـسح ، کلم  تنطلـس  ياقب  يارب  شالت  ترورض 
نایدوهی روضح  هب  هراشا  اب  وا  .دـهد  یم  هیارا  ار  ناریا  رد  یلیئارـسا  ياـه  حالـس  دـیلوت  داهنـشیپ  صاـخ و  ياـمیپاوه  دـیلوت  يارب 

، لیئارسا رد  اسان  نامزاس 

هتسه کیزیف  يریگارف  يارب  یناریا  نایوجـشناد  دنک ؛ یم  مالعا  ناریا ، اب  یمتا  ياه  يراکمه  يارب  ار  یتسینویهـص  میژر  یگدامآ 
.دنوش مازعا  لیئارسا  هب  اکیرمآ  اپورا و  ياج  هب  يا 

دـنک و دـیلوت  یمتا  حالـس  روشک  نیا  يارب  لیئارـسا  ناریا ، يوس  زا  لـیامت  زاربا  تروص  رد  هک  دـنک  یم  دـیکأت  نینچمه  یناربول 
: دنک زهجم  یمتا  يا و  هتسه  ياه  حالس  هب  ار  ناریا 

شرازگ

دناسر یم  هناکولم  كرابم  هاگشیپ  ضرع  فرش  هب 

يروهمج تسایر  داهنـشیپ  دروم  رد  هدربمان  فرط  زا  هک  يا  هضیرع  لیئارـسا و  ریزو  تسخن  نیبار  قحـسا  ياقآ  اب  تارکاذـم  وریپ 
: ریز حرش  هب  هناکولم  ددجم  رماوا  دیدرگ  ضورعم  يرایرهش  سدقا  تاذ  هاگشیپ  هب  لیئارسا  اب  هناگادج  هرکاذم  يارب  رصم 

هرکاذم هب  رـضاح  للم  نامزاس  ای  اکیرمآ  قیرط  زا  یبرع  ياهروشک  ریاس  هیروس و  رظن  نودب  رـصم  دـش  هتفگ  ًالبق  هک  يروطنامه  »
دیکأت اددجم  هاشنهاش  .تسا  هدش  انیس  زا  یتمسق  هداعا  دروم  رد 
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« .دوشن زاب  رصم  رد  اددجم  يوروش  ياپ  هک  يوحن  هب  ددرگ  هدافتسا  دیاب  تیعقوم  نیا  زا  هک  دندومرف 

هک دیدرگ  غالبا  لیئارسا ) یتاعالطا  سیورس  هدنیامن  روضح  اب  يا  هسلج  رد   ) ناریا رد  لیئارـسا  یگدنیامن  سیئر  یناربول  ياقآ  هب 
ضرع فرـش  زا  هک  تشاد  راهظا  ریز  حرـش  هب  یبلاـطم  خـساپ  رد  یناربول  ياـقآ  .دـیامن  مـالعا  شا  هعوبتم  روشک  ریزو  تسخن  هب 

ریزو تسخن  اب  هدربمان  یصوصخ  تارکاذم  زا  دعب  بلاطم  نیا  هک  تشاد  راهظا  یناربول  ياقآ   ) درذگ یم  هناکولم  كرابم  هاگشیپ 
(: ددرگ یم  زاربا  لیئارسا 

.دشاب یم  رصم  اب  هرکاذم  هدامآ  طیارش  هنوگ  ره  تحت  لیئارسا  تلود  - 1

داد و دـهاوخ  همتاخ  نیـسح  کلم  راک  هب  ققحت  تروص  رد  دوش  هئارا  نیطـسلف  لکـشم  لصف  لـح و  روظنم  هب  هک  یلومرف  ره  - 2
.دوب دهاوخن  ریذپ  ناکما  ندرا  تیمکاح  هب  ضرعت  نودب  ینیطسلف  تلود  هنوگ  ره  داجیا  يداصتقا  یسایس و  رظن  زا  ًالوصا 

لیکشت اب  تسین  مولعم  دنهد و  یم  لیکشت  ندرا  روشک  رد  ار  تیلقا  کی  ارصحنم  وا  نارادفرط  نیسح و  کلم  رـضاح  لاح  رد  - 3
.دش رجنم  اجک  هب  وا  عضو  نیطسلف  تلود 

.دوش یم  گنهامه  دراد  ام  اب  هک  یمئاد  ياهسامت  نایرج  رد  ًالبق  نیسح  کلم  تامادقا  هیلک  - 4

دنهاوخن شومارف  ار  نیسح  کلم  عفانم  زگره  ناریا  هاشنهاش  میا  هدرک  طابنتسا  ام  هکنیا  هب  هجوت  اب  - 5

ندراذگ رانک  مکح  رد  نیا  دشاب  نیطسلف  تلود  لیکشت  نابیتشپ  ناریا  هاگ  ره  مییوگب  دیاب  دومرف 

.دوب دهاوخ  نیسح  کلم 

لرتنک رد  ور  نیا  زا  دننک و  یم  یگدنز  لیئارسا  ورملق  رد  نیطسلف  مدرم  تیرثکا  رضاح  لاح  رد  دیراد  راضحتسا  هک  روطنامه  - 6
ینیطسلف نامدوخ  ورملق  رد  برع  روشک  ره  زا  شیب  ام  دنتسه  ام 

.میراد

هدیدرگ ماجنا  نیسح  کلم  تنطلس  ياقب  روظنم  هب  ندرا  دور  یبرغ  لحاس  رد  لیئارسا  تامادقا  هیلک  - 7

.میراد ار  هقالع  لامک  نیسح  کلم  میژر  ماود  هب  ام  .تسا 

 - یمیـشورتپ يزرواشک -  هب  طوبرم  لئاسم  نوماریپ  دـناوت  یم  يداصتقا  ياـه  هنیمز  رد  لیئارـسا  ناریا و  يراـکمه  نم  رظن  هب  - 8
.دشوپب لمع  هماج  یتاحیلست  یلام و 

راسمیت قیرط  زا  یناریا  لباقتم  هورگ  نییعت  زین  هورگ و  نیا  دیدزاب  خـیرات  نییعت  زا  دـعب  ناریا  هب  لیئارـسا  يداصتقا  هورگ  مازعا  - 9
هدهع هب  ار  رما  نیا  تیلوئسم  رهمایرآ  هاشنهاش  نامرف  هب  هک   ) يریصن دبشترا 
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.دوب دهاوخ  ریذپ  ناکما  دنراد )

يراکمه هریدم  تئیه  رد  يرادا  روما  لوئسم  طبار و  رفن  کی  كاواس  فرط  زا  هک  منک  یم  داهنشیپ  - 1

حرط نیا  يارجا  لوئسم  هک  كاواس  اب  ار  مزال  ياهیگنهامه  ات  دوش  هدیناجنگ  روشک  ود  يداصتقا 

.دهد ماجنا  تسا 

.دیدرگ دهاوخ  نییعت  فرط  ود  يداصتقا  ياههورگ  هلیسو  هب  اقیقد  روشک  ود  يراکمه  ياه  هنیمز  - 11

میا هتشاذگ  امش  رایتخا  رد  مینک  یم  دیلوت  لیئارسا  رد  هک  ار  یصوصخب  يامیپاوه  تاصخشم  ام  رگا  - 12

امیپاوه عون  نیا  هب  ناتدوخ  ياهیدنمزاین  يارب  مه  امش  رگا  هک  تسنیا  روظنم  .تسین  حرطم  ناریا  هب  امیپاوه  عون  نیا  شورف  روظنم 
.میروآ لمع  هب  ار  مزال  يراکمه  عون  ره  امش  اب  نآ  دیلوت  رد  میناوت  یم  دیشاب  هتشاد  جایتحا 

ای کشوم  امیپاوه - ام  زا  دیناوت  یمن  یسایس  تاروظحم  ظاحل  هب  امش  هک  میناد  یم  یبوخ  هب  ام  - 13

ياهکمک هیلک  امـش  هب  دوخ  هتفرـشیپ  کینکت  اب  ام  دینک  دیلوت  ار  اهحالـس  لیبق  نیا  ناریا  لخاد  رد  دیهاوخب  رگا  اما  دیرخب  کنات 
تلود مادختـسا  هب  هدـمآ و  لیئارـسا  هب  اسان »  » نامزاس زا  امیقتـسم  هک  دنتـسه  ینایدوهی  لیئارـسا  رد  نونکا  .درک  میهاوخ  ار  مزـال 

.دنا هدمآرد 

راـضحا ار ) یناربوـل  ياـقآ   ) ارم ناریا  ریزو  تسخن  شیپ  يدـنچ  .میتـسه  ناریا  اـب  يا  هنیمز  ره  رد  یمتا  يراـکمه  هداـمآ  اـم  - 14
ياقآ مان  هب  یـصخش  اب  ما  هعوبتم  تلود  زا  هزاجا  بسک  زا  دعب  نم  .دندومن  ار  یمتا  ياه  هنیمز  رد  يراکمه  تساوخرد  دندرک و 

امـش .دشن  يربخ  رگید  اما  مداد  ار  تدعاسم  عون  همه  لوق  مدرک و  تاقالم  دندوب  هدرک  نییعت  ناریا  ریزو  تسخن  هک  دامتعا  رتکد 
داجیا يارب 

هبرجت هنیمز  نیا  رد  ام  .دـیتسه  یبرغ  ياهروشک  هب  یکتم  ارـصحنم  اه  هناـخراک  نیا  مویناروا  تخوس  یمتا و  قرب  ياـه  هناـخراک 
.میهد یم  رارق  امش  رایتخا  رد  ار  هبرجت  نیا  میراد و  یلمع 

رصانع تروص  هب  لیصحت  نایاپ  زا  دعب  دتسرف  یم  اکیرما  اپورا و  هب  يا  هتـسه  کیزیف  نتفرگ  ارف  يارب  ناریا  هک  ینایوجـشناد  - 15
مزال ياهتبقارم  رظن  همه  زا  هک  میهد  یم  لوق  ام  دتسرفب  لیئارسا  هب  وجـشناد  ناریا  رگا  اما  دننک  یم  تعجارم  ناریا  هب  یطارفا  پچ 

نایوجشناد نیا  دروم  رد  ار 

.دننکن ادیپ  یسایس  تافارحنا  ات  میراد  لومعم 

دیلوت يارب  زا 238  مویناروا 235  ندرک  ادـج  .مینک  دـیلوت  امـش  يارب  مه  یمتا  حالـس  میناوت  یم  ام  دـهاوخب  ناریا  رگا  یتح  - 16
نوچ .دوش  یم  بوسحم  لیئارسا  رد  يا  هداس  رایسب  راک  يا  هتسه  حالس 

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
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یمهم راک  زا 238 ) مویناروا 235  ندرک  ادج  ینعی   ) دعب هب  هلحرم  نیا  زا  یمتا  ياهحالس  نتخاس 
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(1) .دوب دهاوخن 

یتاعالطا سیورـس  طبار  زا  هلـصاو  عالطا  ربارب  هک  دناسر  یم  يرایرهـش  سدـقا  تاذ  كرابم  هاگـشیپ  ضرع  فرـش  هب  همتاخ  رد 
تسرپرس ناونع  هب  لیئارسا  یتاعالطا  سیورس  قباس  سیئر  ریماز ]  ] ریمض لارنژ  لیئارسا ، ریزو  تسخن  فرط  زا  ناریا ، رد  لیئارـسا 

.تسا هدیدرگ  یفرعم  نییعت و  ناریا  اب  یماظن  يداصتقا و  ياه  هنیمز  رد  يراکمه  هب  طوبرم  ياه  حرط 

.درذگ یم  هناکولم  كرابم  هاگشیپ  ضرع  فرش  زا  بتارم 

هرهاق هب  تینژورب  ندـمآ  زا  لبق  هک  مدرک  تبحـص  رـصم  دروم  رد  ًالعف  نم  دـندومرف  تشذـگ  رهمایرآ  هاـشنهاش  ضرع  فرـش  زا 
.دوش ارجا  رظن  دروم  يزاسادج  هلحرم 

(2) روشک تینما  تاعالطا و  نامزاس 

560 ص :

، دوب لیئارسا  عافد  ریزو  ماگنه  نآ  رد  هک  زرپ  نومیـش  1356ش ، لاس 1977م / راهب  رد  دـنا ؛ هتـشون  یبرغ  عبانم  هک  هنوگ  نآ  - . 1
ناریا .دوب  لگ  هژورپ  هب  موسوم  لیئارـسا ، یمتا  کیتسلاب  کشوم  همانرب  اب  ناریا  يراکمه  هنیمز  رد  هک  درک  اضما  ار  يا  هماـنقفاوت 

دُربرود شیامزآ  يارب  پاترپ  تیاس  هاگدورف و  کی  تخادرپ و  یم  ماخ  تفن  رالد  درایلیم  کی  تروص  هب  ار  يراکمه  نیا  هنیزه 
نیا لباقم  رد  هک  تشاد  دـیما  ناریا  هاـش  .تشاذـگ  یم  لیئارـسا  راـیتخا  رد  کـشوم  ندرک  راوس  يارب  یلحم  نینچمه  یکـشوم و 

يازجا ریاـس  لـگ و  هژورپ  ناریا  بـالقنا  هک  یماـگنه  .دوش  رادروخرب  لیئارـسا  یتاحیلـست  هعـسوت  تفرـشیپ و  تارمث  زا  شـشخب 
رالد نویلیم  هک 6  درک  یم  تیاکش  نیا  زا  يو  درب ، نیب  زا  تسکـش و  مهرد  دوب  هدرک  رنویلیم  ار  يدورمین   [ بوقعی  ] هک ار  یناهج 

ص 171. نروبکاک ، تسا : هداد  فک  زا 
هیئوژ 1974م/ لیئارـسا  رد  نیبار  قاحـسا  يریزو  تسخن  نارود  هب  طوبرم  دنـس  نیا  خـیرات ؛ هرامـش و  نودـب  كاواـس ، دنـس  - . 2

.تسا  1356 هیئوژ 1977م / ات  1353ش ،
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ود همیمض 

ناریا مدرم  یمالسا  تضهن 

.تسا نابآ 1357  مشش  خیرات  رد  داسوم  سیئر  یفوخ )  ) یفوه اب  كاواس  سیئر  مدقم  يوگو  تفگ  نتم  دنس  نیا 

داسوم مهم  رایسب  شقن  هب  كاواس  سیئر  مدقم  یتسینویهص ، میژر  يولهپ و  ناریا  کیدزن  یتسود  هب  هراشا  اب  وگو ، تفگ  نیا  رد 
یم داهنشیپ  یفوه  لارنژ  هب  ار  كاواس  يوس  زا  داسوم  هتـسشنزاب  نارومأم  مادختـسا  حرط  حیرـصت و  كاواس  نارومأم  شزومآ  رد 

، تارکاذم نیا  رد  .دنک 

ینارگن هدرک ، لاؤس  ناریا  ناملـسم  مدرم  مایق  یمالـسا و  بـالقنا  هب  طوبرم  ثداوح  هراـبرد  دوخ  یناریا  ياـتمه  زا  داـسوم  سیئر 
مالعا ناریا  یلخاد  ياهدادیور  هرابرد  ار  یتسینویهص  میژر 

رطخ هب  هراشا  زا  سپ  دور و  یم  هرفط  نشور  حیرص و  خساپ  هیارا  زا  كاواس  سیئر  اما  دنک ؛ یم 

.دنک یم  دادملق  يوروش  تیامح  دروم  یتسینومک  تکرح  کی  ار  ناریا  مدرم  مایق  يوروش ،

كاواس زا  هدرک و  ینارگن  راـهظا  ناریا  رد  یلیئارـسا  رومأـم  ناـج 1200  نداـتفا  رطخ  هب  زا  یلیئارـسا  فرط  وـگو ، تفگ  همادا  رد 
اه یلیئارـسا  يارب  يرطخ  هک  دوش  یم  یعدم  یلیئارـسا ، ياتمه  هب  تبثم  خساپ  نمـض  كاواس  سیئر  .دنک  یم  کمک  تساوخرد 

اما درادن )!(  دوجو  ناریا  رد 

.دنک یم  رارکت  ار  دوخ  عضوم  رظن و  رگید  يا  هنوگ  هب  مدقم ، ياعدا  در  اب  اددجم  داسوم  سیئر 

لارنژ .تسا  ناریا  ناملـسم  تلم  مایق  هرابرد  اه  ییاکیرمآ  هاگدـید  هب  داسوم  سیئر  هراشا  هرکاذـم ، نیا  رد  رگید  هجوت  لباق  هتکن 
ایس نامزاس  تاماقم  نکیل  هدرک ؛ ینارگن  زاربا  ناریا  یلخاد  ياهدادیور  هرابرد  ایس ، سیئر  اب  یـسامت  یط  هک  دنک  یم  اعدا  یفوه 

سیئر وگو ، تفگ  نیا  همتاخ  رد  .تسین  ینارگن  چیه  ياج  تسا و  کچوک  رایسب  يا  هلأسم  هک  دنا  هتفگ  خساپ  رد 
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: دنک یم  هیده  دوخ  یناریا  ياتمه  هب  ار  يا  همسجم  داسوم 

( نابعش هام 1357 - نابآ  مشش  نارهت   ) لیئارسا یتاعالطا  سیئر  یفوخ  لارنژ  اب  كاواس  تسایر  راسمیت  تارکاذم  نتم 

...تافراعت

نیا يدایز  ناتـسود  .تسین  امـش  نآ  زا  فیرعت  نیا  .دـیتسه  یـسایس  یماظن و  ياه  تیـصخش  نیرتهب  امـش  همه  تساـیر : راـسمیت 
.دنا هتفگ  ام  هب  ار  فرح 

.مرکشتم راسمیت  ياه  تبحم  زا  یفوخ : لارنژ 

اجنیا هک  یناتسود  هیلک  اعقاو  منک  یم  رکشت  دتسرف  یم  اجنیا  امش  سیورس  هک  يدارفا  زا  هدرک  هدافتسا  تصرف  زا  تسایر : راسمیت 
.دنا هتشاد  هنامیمص  يراکمه  ام  اب  ناش  همه  دیا  هداتسرف 

باختنا رد  دنشاب و  طیارش  دجاو  بسانم و  دارفا  دنریگ  یم  هدهع  هب  ار  اهیگدنیامن  هک  يدارفا  مینک  یم  یعس  ام  یلب  یفوخ : لارنژ 
روشک نیرتکیدزن  امش  روشک  .مییامن  یم  ناوارف  ششوک  اهنآ 

.میراد رظن  رد  هشیمه  ار  رما  نیا  تسا و  ام   [ هب ]

.دینیزگ یمرب  ام  يارب  ار  دارفا  نیرتهب  هک  تسا  امش  تبحم  نیا  میرکشتم و  تیاهن  امش  یتسود  يراکمه و  زا  تسایر : راسمیت 

کیدزن و يراکمه  هشیمه  ام  اب  اـهنیا  دنـشاب و  دارفا  نیرتهب  دـیتسرف  یم  اـم  روشک  هب  امـش  هک  يدارفا  منک  یم  رکف  یفوخ : لارنژ 
.دنراد هتشاد و  هنامیمص 

ام یشزومآ  ظاحل  زا  هکنیا  زا  ار  رکشت  تیاهن  نم  .دیا  هدرک  مهارف  صخش  نآ  يارب  یتالیهست  هک  دنداد  شرازگ  تسایر : راسمیت 
.دیهد یم  رارق  رما  نایرج  رد  ار  ام  دیراد  هقطنم  هب  یفاک  ییانشآ  هک  ییاجنآ  زا  .مراد و  دینک  یم  هیجوت  ار 

.میراد ناوارف  هجوت  شزومآ  هب  ام  یفوخ : لارنژ 

دارفا ندروآ  دوجوب  رد  یمهم  رایـسب  شقن  اـم  ناتـسود  مینک  یم  هظحـالم  دوش  یـسررب  كاواـس  هچخیراـت  رگ  تساـیر : راـسمیت 
.منک یم  رکشت  امش  سیورس  زا  اددجم  تهج  نیدب   [ دنا ] هتشاد كاواس  رد  رهام  هدیزرو و 

يدارفا مینک  یم  یعـس  ام  میا  هداد  هعـسوت  ار  دـحاو  نیا  .میراد  یـشزومآ  دـحاو  هب  یـصاخ  هجوت  اـم  یلب  .مرکـشتم  یفوخ : لارنژ 
نم دوخ  رظن  تحت  دحاو  نیا  .دنا  هدوب  لمع  هنحص  رد  هک  دننکب  سیردت 

.دشاب یم 
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ام دـنا  هدـش  هتـسشنزاب  دنتـسه و  ینف  نیـصصختم  هک  امـش  دارفا  زا  یـضعب  هک  تسا  نیا  ناکما  ایآ  رکـشت  نمـض  تسایر : راسمیت 
.مییامن هدافتسا  اهنآ  سیردت  زا  ام  دنیایب و  اجنیا  ینعی  .مینک  مادختسا  ار  اهنآ  میناوتب 

هتسشنزاب هدرک و  كرت  ار  سیورس  اهنآ  یتقو  اریز  .مینکب  هدافتـسا  هتـسشنزاب  دارفا  نایم  زا  دشابن  مزال  منک  یم  رکف  یفوخ : لارنژ 
هدوب و یتاعالطا  تیلاعف  هنوگ  ره  زا  رود  یلک  هب  دنوش  یم 

میناوت یم  ام  دندنمزاین  يدارفا  هب  دننک  یم  رکف  راسمیت  رگا  .دوش  یم  هنهک  عقاو  رد  ناشتاعالطا 

.میتسرفب اجنیا  هب  دنتسه  سیورس  رد  تمدخ  لاح  رد  هک  یصاخشا  ینیعم  تدم  يارب 

هب لوغشم  ینف  تمسق  رد  دنهاوخب  دنا  هتفرگ  دازآ  راک  هک  امش  نادنمراک  زا  یـضعب  رـضاح  لاح  رد  تسا  نکمم  تسایر : راسمیت 
.دننک کمک  ینف  ظاحل  زا  ام  هب  دنیایب و  اجنیا  هک  میوش  یم  لاحشوخ  یلیخ  دنوشب  راک 

.ینف عون  دنچ  یفوخ : لارنژ 

.هریغ کینورتکلا و  زا  معا  ینف  عون  همه  تسایر : راسمیت 

هرهب ناوت  یم  دـنراد و  يرتشیب  صـصخت  امـش  دارفا  میدـنمزاین  شترا  مه  اـم و  مه  كرتشم  روط  هب  ینف  ياـه  کـمک  عون  نیا  زا 
یمن نآ  رب  لیلد  نیا  میراد  هنـسح  طباور  قارع  اب  رـضاح  لاح  رد  ام  هکنآ  دوجو  اـب  .درک  فلتخم  ياـه  هتـشر  رد  يرتشیب  يرادرب 
هدـش هک  يوحن  ره  هب  مینک  یم  یعـس  اـم  مییاـمنن  روشک  نآ  زا  يرتـشیب  تاـعالطا  ندروآ  تسد  هب  يارب  يداـیز  شـالت  هک  دوش 

.مینک بسک  قارع  زا  یتارباخم  ياههاگتسد  اب  یتاعالطا 

؟ تسا دونش  راسمیت  روظنم  یفوخ : لارنژ 

.اهروشک نیب  یتارباخم  ياههاگتسد  مامت  زا  دونش  .تسا  دونش  یلب ، تسایر : راسمیت 

.تسا هدشن  لوحم  ام  سیورس  هب  نیا  نوچ  مینک  لصاح  سامت  تیزاگ  لارنژ  اب  دروم  نیا  رد  یتسیاب  ام  یفوخ : لارنژ 

.دندرک دیدزاب  دندمآ  اجنیا  هک  مدروآ  لمع  هب  توعد  تیزاگ  لارنژ  زا  مدوب  شترا  رد  یتقو  تسایر : راسمیت 

لارنژ اـب  تصرف  نیلوا  رد  درک  میهاوخ  یعـس  .مهدـب  لوق  مناوت  یمن  دونـش )  ) دروم نیا  رد  متفگ  هک  يروط  هب  یلب  یفوخ : لارنژ 
.مهد رارق  رما  نایرج  رد  ار  راسمیت  هدرک  لصاح  سامت  تیزاگ 

ردقچ ره  میتسه ]  ] میراد كرتشم  عفانم  فده و  ام  ناتسود  ام و  متفگ  هک  روطنامه  تسایر : راسمیت 

563 ص :

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 835 

http://www.ghaemiyeh.com


ام طباور  .میوش  دنم  هرهب  نآ  زا  تسناوت  میهاوخ  رتشیب  دوب و  دهاوخ  رتشیب  هدزاب  دوشب  رتهب  هلوحم  راک  رد  ام  نادنمراک  صـصخت 
 ]...[. درادن دح  هک  تسا  قیمع  ردقنآ  طباور  تسا و  نآ  زا  رتشیب  تسا  رما  رهاظ  رد  هکنآ  زا  جراخ  ناتسود  امش  اب 

؟ دشاب یم  زاین  دروم  یکمک  عون  هچ  دنیامرفب  تسا  نکمم  یفوخ ]...[ : لارنژ 

ام هب  شزومآ  دروم  رد  ناتسود  امش  .مدرک  رکشت  امـش  سیورـس  یـشزومآ  ياهکمک  زا  میاه  تبحـص  همدقم  رد  تسایر : راسمیت 
.تسا راک  هرهب  شزومآ  نیا  زا  فده  .دیا  هدرک  يرثؤم  ياه  کمک 

میهاوخ رارق  ناتسود  رایتخا  رد  میروآ  تسد  هب  قارع  روشک  دروم  رد  هک  یتاعالطا  هنوگ  ره  ام 

.داد

زا هنوگنآ  اـهتنم  داد  میهاوخ  ماـجنا  یلاحـشوخ  اـب  میهد  ماـجنا  میناوـتب  هک  دـشاب  زاـین  دروـم  هک  کـمک  هنوـگ  ره  یفوـخ : لارنژ 
سامت تیزاگ  لارنژ  اب  مدـناسر  راسمیت  عالطا  هب  مه  ًالبق  هک  يروط  هب  نم  تسین  ام  سیورـس  راـیتخا  رد  هک  یـشزومآ  ياـهکمک 

ياهیدنمزاین تاجایتحا و  کیدزن  زا  روکذم  صخش  ات  دتسرفب  امـش  يارب  رـسفا  رفن  کی  ات  تساوخ  مهاوخ  وا  زا  تفرگ و  مهاوخ 
.دهدب ماجنا  ار  مزال  تامادقا  هدرک  یسررب  اقیقد  ار  امش 

رد اب  نالا  .میتسه  بطق  کی  رد  امش  اب  هقطنم  ظاحل  زا  منک  یم  رکف  .ما  هدیـشکن  شیپ  یثحب  ناریا  عاضوا  زا  تقو  چیه  لاح  هب  ات 
ام دهد  یم  خر  ناریا  رد  هک  یتاثداوح  زورب  زا  یتاعالطا  راسمیت  هچنانچ  دش  مهاوخ  رکـشتم  یلیخ  ناریا  ینونک  عضو  نتفرگ  رظن 
رد .دـهد  یم  خر  ناریا  روشک  رد  یقافتا  هچ  هک  مینادـب  میلیام  میتسه و  تحاران  هقطنم  عضو  زا  اـم  اریز  دـنهدب  رارق  ناـیرج  رد  ار 

.دننک یم  شسرپ  ناریا  عضو  زا  هدرک  تعجارم  ام  هب  ابترم  ییاپورا  ياهروشک  دروم  نیا 

ياه فدـه  هنایمرواخ  هقطنم  اـه  میدـق  زا  .میراد  اـه  يوروش  اـب  كرتشم  ینـالوط  زرم  اـم  دنتـسه  فقاو  لارنژ  تساـیر : راـسمیت 
دنه سونایقا  دازآ و  يایرد  مرگ -  ياهبآ  هب  یبای  تسد  يارب  اه  يوروش  هدش و  یم  بوسحم  اهیوروش  يارب  یگرزب  یکیژتارتسا 

لاح رد  دنا  هدرکن  راذگورف  ششوک  چیه  زا 

یقیقد تاعالطا  ام  .دنا  هداد  شیازفا  ار  ناشراشف  اهنآ  هب  ندیسر  يارب  دراد و  فده  ود  مه  رضاح 

نیا يزور  يوروش  رد  دایز  فرصم  هب  هجوت  اب  انیقی  میرادن و  تسد  رد  يوروش  یتفن  ریاخذ  زا 

یتفن عبانم  یتقو  هدـنیآ  رد  عبطلاب  هدرک و  هنایمرواخ  یتفن  ریاخذ  هب  ار  دوخ  هجوت  اهیوروش  هلباقم  يارب  .دـش  دـهاوخ  ماـمت  ریاـخذ 
.درادن یفده  مه  نیا  زج  .درک و  دهاوخ  هدافتسا  عبانم  نیا  زا  دسرب  مامتا  هب  شا 
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ثعاب نیا  هک  دـنیامن  ینابیتشپ  تیامح و  یقرـش  ياپورا  زا  هک  هدـش  بجوم  هنایمرواخ  رگید  عباـنم  هب  یباـی  تسد  رگید  فرط  زا 
.دنکب فقوتم  ار  وتان  یماظن  روتوم  اپورا و  یتعنص  خرچ  هدش 

زا هچ  اهنآ  هک  تسا  ناریا  قرـش  هقطنم  نیا  هب  یبای  تسد  هار  نیرتکیدزن  دینک  یم  هظحالم  هک  تسا  دنه  سونایقا  شرگید  فده 
، دنهد یم  ماجنا  یتامادقا  یسایس  رظن  هطقن  زا  هچ  یماظن و  رظن 

هب یبهذـم  یلخاد و  لئاسم  عون  کی  رهاظ  هب  هچرگ  ناریا  ریخا  عیاـقو  .تسا  اـه  يوروش  يوس  زا  دـیدهت  رگناـیامن  شا  همه  اـهنیا 
هتفرگ و ماجنا  ام  تکلمم  رد  زورما  هک  هچنآ  .دنتـسه  اهتـسینومک  تاشاشتغا  نیا  هدنروآ  دوجوب  تقیقح  رد  یلو  دیآ  یم  باسح 

یم مینک و  هزرابم  میتسناوت  یم  یتحار  هب  تایلمع  هنوگ  نیا  اب  هتـشذگ  رد  .تسا  اهتـسینومک  شـالت  زا  یکی  هدروآ  دوجوب  جاوما 
میدرک

هنوگنیا هعسوت  یفرط  زا  دنا ، هدش  لخاد  اه  یبهذم  هعفد  نیا  اریز  تسا  هدش  لکشم  راب  نیا  یلو 

دیمان یسارکومد  یسایس و  زاب  ياضف  ندروآ  دوجوب  رد  ام  روشک  شور  رییغت  ناوت  یم  ار  اهتیلاعف 

يرادرب هرهب  هدمآ  تسد  هب  هک  یتصرف  زا  اهنآ  هداد و  اهتسینومک  هب  لماک  يدازآ  هلئـسم  نیا  .تسا  نآ  راتـساوخ  ناریا  روشک  هک 
ناشیاج رـس  ار  اهنآ  تسناوت  میهاوخ  یتحار  هب  مینک  ادـج  نویبهذـم   [ زا  ] اـب ار  اهتـسینومک  میناوتب  اـم  رگا  لاـح  ره  رد  .دـننک  یم 

ادج مه  زا  ار  اهتسینومک  نویبهذم و  ینعی  ود  نیا  میناوتن  رگا ]  ] دنتـسه بهذم  رادفرط  ام  روشک  مدرم  رثکا  هک  ییاجنآ  زا  میناشنب 
هرابرد مینک ، ادج  مه  زا  ار  هورگ  ود  نیا  مینک  یم  شالت  ام  .دش  میهاوخ  هجاوم  يرایسب  تالکشم  اب  مینک 

رگید هتسد  اه  تسینومک  اب  فلاخم  هتسد  کی  .دراد  دوجو  هتسد  ود  هک  میوگب  تسین  دب  نویبهذم 

تردق رـس  رد  ینعی  دنیایب  راک  رـس  رب  يزور  هچنانچ  دنفرتعم  دنتـسه  اه  تسینومک  اب  فالتئا  اب  قفاوم  هک  دنتـسه  وردنت  نویبهذم 
روشک عاضوا  زا  يا  هصالخ  نیا  .منک  یم  رکف  ار  نیا  ریغ  نم  یلو  دننک  ناشدوبان  هتـسکش  مهرد  ار  اهتـسینومک  دنناوت  یم  دنـشاب 

.ام

اه یلیئارـسا  صوصخب  اه  یجراخ  هشیمه  عقاوم  هنوگنیا  رد  دیراد  عالطا  هک  روطنامه  .میتسه  عاضوا  نارگن  هتبلا  ام  یفوخ : لارنژ 
مظعا تمسق  هک  دنرب  یم  رـسب  ناریا  رد  یلیئارـسا  رفن  دادعت 1200  هک  دنراد  عالطا  راسمیت  .دـنریگ  یم  رارق  نمـشد  فدـه  دروم 

زا یقیقد  تاعالطا  هداد  روتسد  ام  سیورس  هب  ریزو  تسخن  .دنتسه  رگید  هداتفا  رود  ياه  تمسق  رد  مه  يدودعم  نارهت و  رد  اهنآ 

سیئر تمـس  رد  اـجنیا  رد  ًـالبق  هک  تواـن  ياـقآ  تهج  نیدـب  مینک  هیهت  ناـشیارب  دنتـسه  ناریا  رد  هک  اهیلیئارـسا  هتـسد  نآ  عضو 
دلب مه  یسراف  نابز  دراد و  هقطنم  هب  لماک  ییانشآ  هدوب و  یگدنیامن 

لکشم ام  يارب  اهیلیئارسا  اب  نتفرگ  سامت  ینونک  عضو  رد  .تسا  هدمآ  نم  اب  رفس  نیا  هارمه  تسا 
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؟ میهاوخب کمک  امش  زا  دروم  نیا  رد  میناوت  یم  ایآ  تسا 

مه .تسا  تلود  هجوتم  افرـص  دراد  دوجو  هک  يدـیدهت  رـضاح  لاـح  رد  .تسین  اـه  یلیئارـسا  هجوـتم  يدـیدهت  تساـیر : راـسمیت 
هک يربخ  ریخا  ههام  دـنچ  نیا  رد  دـنهد و  یم  ماـجنا  تلود  میژر و  هیلع  ار  دوخ  ياـهتیلاعف  وردـنت  نویبهذـم  مه  اـه و  تسینومک 
یم ماجنا  دـیهاوخب  هک  یکمک  عون  ره  دیـشاب و  لیام  هک  هچ  ره  لاـح  ره  هب  .ما  هدینـشن  دوشب  اهیلیئارـسا  هجوتم  يدـیدهت  رب  ینبم 

.میهد

نیا هب  هک  دـناسر  یم  ار  نیا  عضو  نیا  هتبلا  .دـشاب  اه  یلیئارـسا  یـضعب  هجوتم  دـیدهت  منک  یم  رکف  .مرکـشتم  یلیخ  یفوخ : لارنژ 
ود ای  کی  طقف  تسین  تروص  نآ  هب  يرطخ  رضاح  لاح  رد  میتفیب  رکف 

نیا راسمیت  زا  نم  ياعدتـسا  دـنوشب  عقاو  دـیدهت  دروم  تسا  نکمم  دـننک  یم  یگدـنز  تسدرود  طاقن  رد  هک  یلیئارـسا  هداوناـخ 
دیدهت دروم  دوشب و  اه  یلیئارسا  هجوتم  يرطخ  هدنیآ  رد  رگا  هک  تسا 

.دیراذگب رما  نایرج  رد  ار  ام  دنوشب  عقاو 

يور يدایز  ییاسانـش  هک  دنتـسه  ام  یبرغ  ناتـسود  مرظن  هب  هدرک  داجیا  لکـشم  ام  يارب  هک  یمهم  هلئـسم  کی  تساـیر : راـسمیت 
میدرک یم  تبحص  ناتـسناغفا  هب  عجار  یتقو  ًالبق  .تسا  ام  يارب  ینارگن  عون  کی  نیا  دنرادن و  هقطنم  نیا  رد  اه  تسینومک  دیدهت 

.داد يور  ناتسناغفا  رد  يا  هثداح  هچ  میدید  دعب  دندرک  یمن  لوبق  ار  ام  فرح 

هک دنتفگ  خساپ  رد  .تسا  هدـننک  نارگن  ام  يارب  ناریا  عضو  هک  متفرگ  سامت  ایـس  اب  متفر  نتگنـشاو  هب  شیپ  هام  ود  یفوخ : لارنژ 
ینارگن هنوگ  چیه  ياج  هدوبن و  مهم  دایز  تسا و  یکچوک  زیچ 

هک تفگ  مدرک ، یم  یظفاحادـخ  ایـس  تایلمع  نواعم  اب  هک  دوب  ناریا  رد  هنیباک  رییغت  اب  نراـقم  تسرد  نتـشگزاب  عقوم  رد  .تسین 
.میشاب نارگن  یمک  دیاب  نالا  ناریا  عاضوا  دروم  رد 

ناش ثحب  .دنراد  ناشروشک  يور  هک  تسا  یتاروصت  یسایس  رظن  زا  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  دید  مینک  یم  رکف  ام  تسایر : راسمیت 
اب دنا  هدرک  ادیپ  صاخ  تیصوصخ  اه  نرق  هکنیا  لاح  .دنا  هدرک  هدایپ  ناشروشک  رد  ار  یسارکومد  لومرف  نامه  تسا  یسارکومد 

روشک کی  رد  لومرف  کی 

.درک هدایپ  انیع  ار  یسارکومد  ناوت  یمن  يرگید 

دهاوخ خر  يراجفنا  املسم  دندرگرب  هجرد  دنهاوخب 180  دنا  هتفر  ولج  ینیعم  ياه  متسیس  تحت  اه  نرق  هک  ناریا  ریظن  ییاه  تلم 
دننام ام  مدرم  تلاح  .دروآ  دهاوخ  مهارف  یتالکشم  داد و 

خر یقافتا  عقوم  نیا  رد  املـسم  ددرگرب  تعرـس  نامه  اب  دهاوخ  یم  دور  یم  شیپ  يریـسم  رد  يدایز  تعرـس  اب  هک  تسا  نیـشام 
دنناد و یمن  ار  يدازآ  موهفم  زونه  قطانم  نیا  مدرم  .داد  دهاوخ 
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.دننکب لمع  نآ  يور  هدرک  لوبق  ار  يدازآ  هک  دنتسین  کلامم  ریاس  ریظن 

.تسین ریثأت  یب  دروم  نیا  رد  رشب  قوقح  نیناوق  منک  رکف  یفوخ : لارنژ 

.تسا هتشاد  يراشف  دراوم  هنوگ  نیا  رد  رشب  قوقح  هتبلا  تسایر : راسمیت 

يدوز هب  تالکـشم  نیا  میراودـیما  ایند  لالقتـسا  يارب  اثلاث  ام و  دوخ  فرط  زا  اـیناث  ناـتروشک ، مدرم  فرط  زا  ًـالوا  یفوخ : لارنژ 
.دوش لصف  لح و 

دوش یم  ام  هیلع  هک  يدیدهت  هتبلا  .میریگ  یم  رظن  رد  ار  مدرم  عفانم  مدرم و  ام  دیدرب  نیب  زا  ار  تالکشم  نیا  امش  تسایر : راسمیت 
 ]...[ .تسین بسانتم 

هیده نیا  اما  .مهدن  يا  هیده  دنا  هدرک  رداص  راسمیت  هک  يروتسد  قبط  دیاب  عقاو  رد  یفوخ : لارنژ 

رصم مدرم  دنیبب  هک  دوب  هداتـسرف  رـصم  هب  یـسوم  ترـضح  میدقتعم  ام  هک  یـسوساج  نیلوا  همـسجم  .مهد  یم  هک  تسا  یکچوک 
اجنیا .تسا  يروشک  هنوگچ  رصم  دوخ  دنتسه و  يدارفا  هنوگچ 

روگنا هشوخ  کی  شدوخ  اب  تسا  زین  يزیخلـصاح  روشک  هک  دـهدب  ناشن  هکنیا  يارب  ینیریـش  لسع و  روشک  .تسا  یبوخ  روشک 
.دوب هدرب 

.منک یم  رکشت  لاح  ره  رد  تسا  امش  رادید  دراد  شزرا  میارب  هچنآ  تسایر : راسمیت 

.مشاب هدرک  لمع  راسمیت  تاروتسد  هب  ات  مدروآ  کچوک  یلیخ  یفوخ : لارنژ 

.تسا شزرااب  اعقاو  امش  هیده  دیدروآ و  فیرشت  هک  مدش  لاحشوخ  یلیخ  متفگ  هک  روطنامه  تسایر : راسمیت 

يراک رگا  یعقوم  ره  دنک  ادیپ  همادا  شیپ  زا  شیب  يراکمه  نیا  میراودیما  ام  رظن  زا  یفوخ : لارنژ 

نآ ماجنا  رد  تروص  ره  رد  هن  ای  مهدب  ماجنا  مناوتب  مناد  یمن  دشاب  هک  یکمک  عون  ره  ای  تسا 

(1) .دوب مهاوخ  اشوک 
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هس همیمض 

لیئارسا ناریا و  هاش  كرتشم  عضاوم 

كاواس سیئر  يریصن  اب  لیئارسا  هجراخ  روما  ریزو  نولآ  لاگیا  يوگو  تفگ  نتم  دنس ، نیا 

.تسا خیرات 11/10/1354  رد 

.دنک یم  وگزاب  كاواس  سیئر  يارب  ار  يولهپ  اضردمحم  اب  دوخ  تارکاذم  روحم  نولآ ، لاگیا  وگو ، تفگ  نیا  رد 

دنه یلامتحا  يریگرد  هلمج  زا  هقطنم ، لیاسم  هرابرد  لیئارـسا  ناریا و  هاش  كرتشم  ياه  ینارگن  هب  هراشا  اب  لیئارـسا  ریزو  تسخن 
ذوفن هعسوت  زین  هیروس و  ثعب ، بزح  هلأسم  ناتسکاپ ، و 

ناتـسود كرتشم  ياه  هاگدید  هرابرد  شرازگ  هیارا  يارب  ات  هدرک  هیـصوت  يولهپ  اضردمحم  هب  هنوگچ  هک  هدـش  روآدای  يوروش ،
.دنک رفس  هدحتم  تالایا  هب  لیئارسا ،) هاش و   ) اکیرمآ

تلاخد لیلد  هب  زین  مادقا و  نیا  يارب  ار  اضردـمحم  هدرک و  دادـملق  ناریا  هاش  یتسد  هداشگ  ار  نیرحب  لالقتـسا  مالعا  نولآ  لاگیا 
.تسا هداد  رارق  نیسحت  دروم  نامع )  ) رافظ هلأسم  رد 

، تفن یمتا و  يژرنا  ینف ، يداـصتقا ، هنیمز  رد  لیئارـسا  ناریا و  هبناـجود  ياـه  يراـکمه  هب  هراـشا  اـب  لیئارـسا  هجراـخ  روما  ریزو 
نارهت رد  رقتـسم  یتسینویهـص  میژر  ناگدنیامن  يارب  ار  یـسایس  تازایتما  يرـس  کی  ياطعا  هاش ، اضردـمحم  زا  هک  هدـش  روآدای 

: تسا هدرک  اضاقت 

لیئارسا هجراخ  روما  ریزو  نولآ  لاگیا  اب  كاواس  تسایر  راسمیت  هبناجود  تاقالم 

هاش اضردمحم  اب  لیئارسا  ریزو  تسخن  يوگو  تفگ  هرابرد :

.دوب ناشرطاخ  ینارگن  ثعاب  هک  دندومرف  هراشا  یتاکن  هب  ترضحیلعا 

دنه سونایقا  هب  ار  اهسور  دنک  هیزجت  دنزب و  مه  هب  ار  ناتسکاپ  دنه ]،[ رگا  دندومرف  ناتسکاپ : هیتآ 
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.تسین تسود  یلیخ  ام  اب  ناتسکاپ  هچ  رگا  میتسه  قفاوم  هاشنهاش  رظن  اب  دروم  نیا  رد  .درک  دهاوخ  کیدزن 

هاشنهاش هک  مدید  مدش  لاحـشوخ  یلیخ  .میتشاد  قفاوت  مه  اب  ادـیدش  ام  هنیمز  نیا  رد  .دنتـسه  نارگن  ثعب  بازحا  دروم  رد  ناشیا 
هس ره  .دنا و  هدرکن  ادیپ  هیروس  دروم  رد  هدنبیرف  ياهریوصت 

.تسا لیئارسا  ناریا و  عفانم  اب  ریاغم  رکف  نیا  دراد و  دوجو  گرزب  هیروس  رکف  هک  دندرک  تقفاوم  نم  اب  ماقم 

يوروش ذوفن  هعسوت  لابق  رد  برغ  فعض  دروم  رد  ریزو  تسخن  ترـضحیلعا و  صوصخب  مدرک  تاقالم  اهنآ  اب  هک  ییاهتیـصخش 
هیحان نیا  زا  هک  یتارطخ  دروم  رد  دندرک و  یم  ینارگن  راهظا 

نیا زا  ار  ناشدوخ  هک  میهدـب  یمرگلد  اه  ییاکیرما  هب  دـیاب  هک  میدیـسر  هجیتن  نیا  هب  .میتشاد و  قفاوت  ًـالماک  دوش  یم  اـم  هجوتم 
دعب ترضحیلعا  مدرک  داهنشیپ  نم  .دنشکب  نوریب  بولطمریغ  تلاح 

یم رکف  روطچ  اکیرما  هب  عجار  هقطنم  رد  اکیرما  یعقاو  ناتـسود  هک  دـننادب  اهنیا  دـنورب و  اکیرما  هب  هلـصافالب  اکیرما  تاـباختنا  زا 
.دننک

ات دوشب  يرتشیب  شالت  دیاب  دـنک و  یمن  تیامح  وا  زا  هرگنک  یلو  دـمهف  یم  ار  عضو  رجنیـسیک  ياقآ  هک  میدرک  قفاوت  نینچمه  و 
اکیرما ات  دنهدب  مه  تسد  هب  تسد  هرگنک  اکیرما و  یمومع  راکفا 

.دنک يزاب  ناهج  رد  ار  يرتلاعف  شقن 

یم مک  رالد  درایلیم  ات 5  ناریا 4  دمآرد  تفن  شورف  شهاک  هجیتن  رد  هک  دندومرف  دندرک و  نایب  ار  ناشدوخ  ینارگن  ترضحیلعا 
لوپ دوبمک  لیلد  هب  ناریا  تسایـس  رد  تسا  نکمم  نیا  دـنرخ و  یم  يرتمک  تفن  ناریا  زا  یتفن  یللملا  نیب  ياهتکرـش  نوچ  .دوش 

.دراذگب رثا  سراف  جیلخ  ءاروام  رد 

.مدرک نیسحت  نیرحب  یتسد  هداشگ  نامع و  رد  تلاخد  هاگولگ و  رد  ریازج  نتفرگ  رطاخ  هب  ار  هاشنهاش  نم 

ار مهم  شقن  نیا  ناریا  و  دنتسناد ) یم  ناریا  لخاد  ار  تمسق  نیا   ) دوب ام  یلخاد  تسایـس  رطاخ  هب  مدرک  نم  هچنآ  دندومرف  ناشیا 
.دنک يزاب  دنه  رد  اقیرفا و  رد  دنه ، سونایقا  رد  دناوت  یم 

رگید زا  دنهدب  حیجرت  یبرغ  یتفن  ياهتکرش  رگا  یلو  دنامب  یقاب  اپرس  مینک  یم  کمک  ناتسکاپ  هب 

زا ناریا  مدرم  هافر  تکلمم و  يدابآ  نارمع و  نیب  دـشاب  رارق  رگا  دوب و  میهاوخ  مورحم  دوخ  یتفن  عفاـنم  زا  اـم  دـنرخب  تفن  اـهاج 
ار ناریا  مدرم  هافر  میریگب  میمصت  فارطا  رد  تلاخد  فرط و  کی 

.درک میهاوخن  جرخ  رگید  ياهاج  رد  یلوپ  داد و  میهاوخ  حیجرت 
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.مدرک حرطم  هک  متشاد  داهنشیپ  دنچ  هبناجود  ياهیراکمه  دروم  رد 

رگید يژولونکت و  لئاسم  دیاش  اههاگـشناد و  هب  طوبرم  لئاسم  یمتا و  يژرنا  يزرواشک -  يداصتقا -  ياهیراکمه  هب  دیاب  ام  - 1
کی لوا  تسا  رتهب  منک  یم  رکف  .میهدب  یبترم  نامزاس  نامیاهیراکمه 

هب جایتحا  هتیمک  نیا  رگا  دنک  داهنشیپ  ار  يراکمه  ياههار  دوش و  لیکشت  نییاپ  حطس  رد  تئیه 

.دننک نییعت  ار  ییاهتئیه  هجراخ  ریزو  ود  دشاب  مزال  دیاش  دوش  لیکشت  هتیمک  کی  الاب  حطس  رد  تقو  نآ  تشاد  يرتالاب  هتیمک 

ریزو ياقآ  ادیوه و  ياقآ  نینچمه  .دندومرف  تقفاوم  هتیمک  نیا  لیکشت  دروم  رد  ترضحیلعا 

ره دندومرف  دندوب و  یکینکت  يراکمه  هب  دنمقالع  هداعلا  قوف  ترضحیلعا  نم  رظن  هب  .هجراخ 

نیا هک  مدرک  ضرع  هنارتیدم  هب  تالیا  زا  هلول  طخ  كرتشم  حرط  دروم  رد  .داد  دـنهاوخ  ماجنا  دـشاب  ناشتکلمم  عفن  هب  هک  يراک 
هک دننک  يراک  روشک  ود  دیاب  تسا و  هدرک  ررض  لبق  لاس  یناپمک 

هکنیا مود  .دـنوش  یناپمک  نیا  نماض  لیئارـسا  ناریا و  دـهدب و  ماو  وا  هب  یناملآ  کـناب  هکنیا  لوا  .دوش  ناربج  یناـپمک  نیا  ررض 
ترـضحیلعا اب  نم  هک  دنناد  یمن  ام  ناسانـشراک  هتبلا  .ههام  هس  هن  میهدـب  ههام  رابتعا 6  ییاـپورا  ناـیرتشم  هب  شورف  شیازفا  يارب 

یطیارش نینچ  رد  یلو  ما  هدرک  تاقالم 

هدننک دیلوت  ياهروشک  اب  تباقر  هب  رداق  درب و  دنهاوخ  الاب  یهجوت  لباق  نازیم  هب  ار  تفن  شورف 

تـسایس اب  هک  دـننک  یم  ءارجا  ییاههار  تفن  شورف  ندرب  الاب  يارب  یبرع  ياـهروشک  مدـناسر  ضرع  هب  .دوب  دـنهاوخ  برع  تفن 
.تسا ریاغم  کپوا  یلک 

نم تفن  شورف  طیارـش  دروم  رد  .درادن  یلاکـشا  میوشب  نماض  طقف  میهدن و  دقن  لوپ  نامدوخ  هک  اجنآ  ات  دـندومرف  ترـضحیلعا 
کپوا تاررقم  اب  ریاغم  ار  تفن  شورف  اهبرع  هک  دینک  ادیپ  یهار  ای  لومرف و  امش  رگا  .منامب  رادافو  کپوا  تاررقم  هب  مهاوخ  یم 

.میقفاوم ام  دننادن 

یمن یلو  مهاوخ  یمن  یـسایس  لماک  يایازم  نم  .دوشب  رتهب  نارهت  رد  دیاب  ام  ياه  هچب  عضو  متفگ  هجراخ  ریزو  ترـضحیلعا و  هب 
امش هب  نم  هک  دیتسه  یسک  اهنت  امش  مراذگ  یم  امـش  هدهع  هب  ار  راک  نیا  نم  .مراذگب  دب  تیعقوم  رد  ار  دوخ  ياهنابزیم  متـساوخ 
یم تیوقت  برع  ناـهج  رد  ار  ناریا  عقوم  نیا  نم  رظن  هب  .دـیهدب  یـسایس  تیزم  مه  اـم  هب  دوش  یم  ینونک  تیعقوم  رد  میوـگ  یم 

(1) .دنک یم  کیدزن  ام  هب  ار  حلص  مادقا  نیا  میهدب و  هعسوت  ار  نامیاهیراکمه  هک  دهد  یم  ییاناوت  تردق و  ام  هب  دنک و 
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راهچ همیمض 

لیئارسا یجنایم  هطساو و  هاش ؛ اضردمحم 

، كاواس سیئر  يریصن  اب  لیئارسا  تقو  ریزو  تسخن  نیبار ، قاحسا  تارکاذم  نتم  دنس ، نیا 

.تسا نارهت  رد 

ار يولهپ  اضردمحم  اب  دوخ  ياهوگو  تفگ  روحم  لیئارسا  ریزو  تسخن  هرکاذم ، نیا  رد 

يارجام زین  يدوعـس و  ناتـسبرع  ندرا ، هیروس ، رـصم ، هلمج  زا  یبرع ، ياهروشک  یـضعب  یجراخ  طباور  یلخاد و  عاضوا  هراـبرد 
عالطا هب  ادناگوا  رد  هبتنا  هاگدورف  رد  یلیئارسا  ياه  ناگورگ 

زاربا ینیطسلف  روشک  کی  لیکشت  اب  تفلاخم  رد  ناریا  هاش  عضاوم  زا  دناسر و  یم  كاواس  سیئر 

: دنک یم  یلاحشوخ  تیاضر و 

[( هعمج 25/4/35[1355  ) نیبار قحسا  ياقآ  اب  كاواس  تسایر  راسمیت  تاقالم 

.میامن حیرشت  ار  هتشذگ  لاس  تالوحت  مدومن  یعس  ترضحیلعا  روضح  هب  یبایفرش  رد  نیبار : قحسا  ياقآ 

: مدناسر ضرع  هب  رصم  اب  قفاوت  دروم  رد 

برع پچ و  يایند  رصم و  نیب  فاکـش  رـصم و  رد  يوروش  ذوفن  .شدوخ  رطاخ  هب  صوصخب  داد  همتاخ  گنج  تلاح  هب  رـصم  - 
دعب دـش و  يوزنم  رـصم  دروآ ، دوجوب  لکـشم  کی  یناهج  روما  بوچراهچ  رد  قفاوت  نیا  .دـش  رت  قیمع  دوب  هیروس  عقوم  نآ  هک 

.دندرک تیامح  اه  ینیطسلف  زا  هدرک  هدافتسا  هیروس  زا  نتفرگ  ماقتنا  يارب  اهیرصم  دمآ و  شیپ  نانبل  عوضوم  هناتخبشوخ 

دـسا زا  ات  دروایب  راشف  هیروس  هب  هک  میروایب  راـشف  قارع  هب  تساوخ  نم  زا  دوب  اـجنیا  تاداـس  تندـیزرپ  یتقو  دـندومرف  هاـشنهاش 
رد ار  یسک  هچ  امش  دنیامرف  یم  تاداس  هب  هاشنهاش  .میریگب  ماقتنا 

573 ص :
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.دیسانش یم  دسا  زا  رتهب  هیروس 

.دنک ظفح  برع  ناهج  ربهر  مان  هب  ار  شتیعقوم  هک  دنک  یم  عافد  اه  ینیطسلف  زا  وا  .تسنیا  تاداس  یلعف  تیعقوم 

؟ دننک یم  هبـساحم  روطچ  ار  هیروس  قارع و  شترا  هزادـنا  هاشنهاش  مدـناسر  ضرع  هب  نانبل  رد  هیروس  ياهورین  شرتسگ  دروم  رد 
رظن زا  .دنراد  رایتخا  رد  رکشل  قارع 9  رکشل و  اهیروس 5 

.دراد رایتخا  رد  يرتشیب  دادعت  هیروس  کنات 

.تسا هدروآ  قارع  زرم  هب  هدرک و  جراخ  لیئارسا  زرم  زا  ار  رکشل  کی  هیروس  مدناسر  ضرع  فرش  هب 

.تسا وربور  یبیل  قارع و  اب  رگید  فرط  زا  دنیب و  یم  وربور  اه  ینیطسلف  اب  ار  شدوخ  هیروس 

.تسا هتفرگ  رارق  يدب  تیعقوم  رد  هیروس  .درادرب  تسد  اه  ینیطسلف  تیامح  زا  دیآ و  قئاف  شدوخ  فطاوع  هب  دیاب  رصم 

.ددنویپب اهنیا  هب  مه  ندرا  دنهدب و  قوس  لادتعا  فرط  هب  ار  رصم  هیروس و  هدرک و  هدافتسا  دوخ  ذوفن  زا  دیاب  هاشنهاش 

نوچ دنـشاب  هتـشاد  روشک  کی  دنناوت  یمن  اهینیطـسلف  دندومرف  دـیآ  یم  نارهت  هب  هدـنیآ  هبنـشکی  نیـسح  کلم  دـندومرف  هاشنهاش 
.دومن لح  ندرا  هب  نانآ  یگتسب  اب  دیاب  ار  اه  ینیطسلف  لکشم  .دوب  دهاوخ  نیتشکنارف  تلود  اهنآ  تلود 

عناق ار  تاداس  دنا  هتـسناوت  ناشیا  دندومرف  نینچمه  دنا  هداد  روتـسد  ناشدوخ  ریفـس  هب  دـندومرف  هاشنهاش  اینک  هب  کمک  دروم  رد 
.دراذگن راشف  تحت  ار  هیروس  هک  دننک 

.رزیل هعشا  کناتدض و  ياهکشوم  صوصخب  دنا  هتفرگ  رارق  هدوب  ناریا  رد  هک  یماظن  رونام  ریثأت  تحت  تاداس  دندومرف  هاشنهاش 

یکیدزن يارب  ییاهتصرف  نم  رظن  هب  هاشنهاش و  رظن  هب  .درک  دهاوخ  دیدزاب  ناریا  زا  توا  هام  لیاوا  رجنیـسیک  هک  دندومرف  هاشنهاش 
.تسا دوجوم  یبرع  ياهروشک  یضعب  هب  لیئارسا 

رد .دندیمهفن  ًالـصا  ار  لوا  زاورپ  دنا و  هداد  ماجنا  ار  ادناگوا  تایلمع  سلوکره  ياهامیپاوه  مدرک  ضرع  ادـناگوا  هعقاو  دروم  رد 
هک لوا  هلحرم  تایلمع  .دنتسشن  رگید  ياهامیپاوه  یغولش 

شوپ هرز  ياهنیشام  اهامیپاوه  هیقب  .اهناگورگ  نامتخاس  هب  هلمح  ات  تشادن  ربخ  یسک  دش  عورش 

نییاپ هقبط  رد  ییادناگوا و  زابرس  دنچ  الاب  هقبط  رد  .دنتفرگ  رایتخا  رد  ار  هقطنم  دندرک و  هدایپ 

574 ص :
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.دندوب زابرس  دنچ  اهناگورگ و  اه و  ینیطسلف 

.دنتشاد تسد  همانرب  نیا  رد  یلاموس  ریازجلا - یبیل -  دندومرف  .میدرک  تبحص  دادح  عیدو  هورگ  دروم  رد 

.تسا هدرک  تاقالم  تسیرورت  دنچ  اب  وکـسم  رد  ورتساک  .تسا  هدرک  تاقالم  ار  ورتساک  ریازجلا  ریفـس  دندومرف  ریازجلا  دروم  رد 
نیا زا  دنروایب و  تسد  هب  هقطنم  رد  ردنب  ود  ویراسیلوپ ]  ] ویرازیلوپ زا  تیامح  ریازجلا و  قیرط  زا  دنهاوخ  یم  اهتـسینومک  دـندومرف 

.دنیامن لماک  ذوفن  هقطنم  رد  قیرط 

؟ دنتسین اهرورت  نیا  مامت  سپ  رد  اهسور  ایآ  دندومرف  لاوئس  هاشنهاش 

.دنتسه هلب  مدرک  ضرع 

.دنروآ یمنرد  رس  اهتسینومک  راتفر  زا  دندومرف  تسا و  ینیطسلف  دنیوگ  یم  دنرادن و  تسود  ار  یعافر  دیز  اهیدوعس  دندومرف 

.نیتشکنارف تلود  دندومرف  راب  هس  نیطسلف  دروم  رد  هاشنهاش 

(1) .دندومرف یبلاطم  رتپوکیله  نتخاس  يارب  لب  یناپمک  اب  ناشقفاوت  دروم  رد 

575 ص :

[. هعمج 25/4/35[1355 لیئارسا ، ریزو  تسخن  نیبار  قحسا  ياقآ  اب  كاواس  تسایر  راسمیت  تاقالم  كاواس ، دنس  - . 1
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576 ص :
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جنپ همیمض 

ناریا يأر  یتسرپداژندض و  همانعطق  هب  داسوم  ضارتعا 

زیزع يریصن  لارنژ 

رایسب دمآ  دیهاوخ  ویوآ  لت  هب  هدنیآ  هبناج  هس  سنارفنک  رد  یلاعبانج  مدرک  لصاح  عالطا  هکنیا  زا 

زا رادـنامهیم  ناونع  هب  ویوآ  لت  رد  مرظتنم  هک  تسا  هداتفا  قافتا  يداـیز  عیاـقو  نونکاـت  اـم  هتـشذگ  تاـقالم  زا  .مدـش  لاحـشوخ 
.مشاب هتشاد  یلاعبانج  اب  ار  يرمثرپ  تاثحابم  هدومن و  ییاریذپ  یلاعبانج 

عمجم هتیمک  نیموس  هک  تسین  شیب  يزور  دنچ  هک  مسیون  یم  یلاعبانج  يارب  ار  همان  نیا  یماگنه  نم 

تسرپداژن شبنج  کی  ناونع  هب  مزینویهص  زا  نآ  رد  هک  تسا  هدیناسر  بیوصت  هب  ار  يا  همانعطق  حرط  دحتم  للم  نامزاس  یمومع 
.تسا هدش  دای  راکزواجت  و 

نیا  (1) .دوب دـهاوخ  فسأـت  بجوم  هشیمه  نآ  یـسررب  هعلاـطم و  دـسرب  بیوصت  هب  یموـمع  عـمجم  هلیـسو  هب  حرط  نیا  هچناـنچ 
خیرات ياه  هلطاب  ذغاک  دبس  رد  يرگید  هلطاب  ذغاک  هلزنم  هب  اهنت  هن  همانعطق 

577 ص :

، نآ رد  دیـسر و  بیوصت  هب  دـحتم  للم  نامزاس  یمومع  عمجم  رد  هرامش 3379  هب  1975م ، لاس 1354ش / رد  هماـنعطق  نیا  - . 1
اب هلباقم  هب  ار  اهروشک  یمامت  همانعطق  نیا  .دش  موکحم  ناهج  تینما  حلـص و  يارب  يرطخ  ناونع  هب  نحل  نیرتدیدش  اب  مسینویهص 

يداژن ضیعبت  یتـسرپداژن و  زا  یلکـش  مسینویهـص  هک  تسا  هدرک  دـیکأت  هدومن و  توعد  یتسیلاـیرپما  هناتـسرپداژن و  يژولوئدـیا 
قفاوت و اب  ماجنارـس  یناهج ، ياه  تردـق  یللملا و  نیب  عماجم  رد  اه  تسینویهـص  ذوفن  لیلد  هب  هک  تسا  يروآداـی  هب  مزـال  .تسا 
هبنشود 25 زور  دعب ، لاس  رایئوکد 17  زرپ  ریرواخ  دحتم  للم  نامزاس  تقو  لک  ریبد  يوروش و  لیئارسا ، ناتسلگنا ، اکیرمآ ، ینابت 

يأر فلاخم و 13  يأر   25 قفاوم ، يأر  اب 111  للم  نامزاس  یمومع  عمجم  رد  همانعطق 3379 ، ربماسد 1991 ،)  16  ) رذآ 1370ش
هراب نیا  رد  رتشیب  تاـعالطا  بسک  يارب  .تخیگنارب  مالـسا  ناـهج  رد  ار  ضارتعا  زا  یجوم  همانعطق 3379  وغل  .دـیدرگ  وغل  عنتمم 

، هدـیزگرب موق  هصق  هلاقم  لوا 1376 ، پاچ  هشیدناءایـض ، یـشهوژپ  یگنهرف  هسـسؤم  تسینویهـص ، ههوژپ  باتک  هب : دوش  هعجارم 
ات 315. صص 312  روپ ، یقت  یقتدمحم  هتشون 
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زورما یناهج  هعماج  هک  تسا  یتایقالخا  لزنت  نازیم  هناشن  نیا  تفگ  هجراخ  روما  ریزو  نولآ  ياقآ  هک  روطنامه  هکلب  داتفا  دهاوخ 
.دنک لمحت  ار  نآ  دناوت  یم  یتخس  هب 

نیمزرـس هب  هنوگچ  هک  دـنا  هتخومآ  اـهیدوهی  لاـس  نارازه  یط  .تسا  هدوب  اـم  هنادازآ  شبنج  یحور  يوـنعم و  ساـسا  مزینوـیهص 
دنا هدومن  بیذکت  ار  قح  نیا  هک  یناسک  تسد  اب  دندرگزاب و  میلشروا  رد  نویهص 

.دنا هدش  هناور  گرم  یتسین و  راید  هب  رفن  اهنویلیم  نونکات 

هفـسلف روشک  نیا  مزینویهـص  نودـب  اریز  تسا  روشک  کـی  ناونع  هب  لیئارـسا  تیدوجوم  راـکنا  هلزنم  هب  مزینویهـص  ندومن  راـکنا 
.داد دهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  يدوجو 

یلاعبانج هک  مراد  نانیمطا  مدش و  فسأتم  تسا  هداد  تبثم  يأر  حرط  نیا  هب  امش  روشک  هدنیامن  مدرک  لصاح  عالطا  هک  یماگنه 
.دیتسه هاگآ  فسأت  نیا  نازیم  زا 

مشخ و تردن  هب  یلیخ  نونکات  دیآ و  دوجوب  روشک  نیا  رد  يدیدش  ینارگن  ات  دیدرگ  بجوم  دحتم  للم  نامزاس  ریخا  مادـقا  نیا 
.دوب هدش  هتخیگنارب  ناسنیدب  یمومع  تاساسحا 

مزاس انشآ  دروم  نیا  رد  مدوخ  یصخش  ساسحا  اب  ار  یلاعبانج  اهنت  هن  هک  متسناد  بجاو  دوخ  رب  نم 

.مزاس هاگآ  امش  ریخا  مادقا  نیا  نداد  رارق  هجوت  دروم  ماگنه  هب  نامدوخ  تلم  يونعم  شجنر  زا  یلک  روط  هب  هکلب 

.میامن تاقالم  ویوآ  لت  رد  ار  یلاعبانج  رتدوز  هچ  ره  هکنیا  دیما  هب 

(1) یفخ لارنژ  رادتسود -

578 ص :

خیرات نیمه  رد  كاواس  سیئر  يریـصن  هب  داسوم  سیئر  یفوخ  یفوه  لارنژ  همان  ارهاـظ  نابآ 1354 . خروم 5  كاواس ، دنـس  - . 1
.تسا هدش  لاسرا 
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شش همیمض 

ینف يداصتقا و  يراکمه 

هک تاـقالم  نیا  رد  .تسا  نارهت  رد  كاواـس  سیئر  يریـصن  اـب  داـسوم  سیئر  ریمـض )  ) ریماز يوز  يوـگو  تفگ  نـتم  دنـس  نـیا 
لاس ربتکا  رد  لیئارسا  بارعا و  مراهچ  گنج  زا  لبق  ًالامتحا 

يرـسک ناربج  يارب  يولهپ  اضردـمحم  ات  دـنک  یم  تساوخرد  يریـصن  زا  داـسوم  سیئر  هتفرگ ، تروص  رهم 1352ش ، 1973م /
داهنشیپ نینچمه  یلیئارسا  فرط  .دهد  رارق  لیئارسا  رایتخا  رد  تفن  نآ  لداعم  ای  دنک و  اطعا  ماو  اهنآ  هب  یتسینویهـص  میژر  هجدوب 

یناریا ياتمه  هب  ایرد ، بآ  ندرک  نیریـش  يارب  گرزب  ياهدـحاو  شورف  حرط  ناریا و  رد  ییایمیـش  دوک  ياـه  هناـخراک  سیـسأت 
: دنک یم  هیارا  دوخ 

يداصتقا يراکمه  دروم  رد 

يژتارتـسا اـم  هک  تسنیا  دـنا  هدومرف  نییعت  روظنم  نیا  يارب  ار  امـش  هاـشنهاش  هک  يداـصتقا  يراـکمه  زا  اـم  فدـه  ریمـض : لارنژ 
هتشاد ادج  یقیرط  تسنکمم  اهماگ  هچرگ  میشاب -  هتشاد  ناریا  اب  یکرتشم 

.دنشاب

دیاب ام  ددـنویپب  عوقو  هب  رگا  یلو  .میروآ  یم  لمع  هب  گنج  زا  يرود  يارب  ار  دوخ  شـالت  رثکادـح  مناـسرب  ضرع  هب  مهاوخ  یم 
ناهج یطارفا  پچ  حانج  مه  میهدب و  تسکش  ار  للملا  نیب  مزینومک 

هب دـیاب  ناریا  اب  يراکمه  هک  میفقاو  حوضو  هب  .دـننک  یم  تیادـه  یتسینومک  عبانم  ار  شبنج  ود  نیا  هک  مینک  یم  سح  .ار  برع 
: مینک یم  داهنشیپ  ار  يراکمه  عون  هس  .دوشن  دراو  يا  همطل  نآ  یجراخ  تسایس  هب  هک  دریگ  ماجنا  یقیرط 

هجاوم يا  هجدوب  رسک  اب  لیئارسا  دنک  یم  تباث  هک  منک  یم  میدقت  ناتتمدخ  ار  يرصتخم  شرازگ  - 1

579 ص :
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دراد اضاقت  لیئارسا  .دراد و  لیئارسا  یکیژتارتسا  تیعقوم  يور  میقتسم  رثا  هجدوب  رـسک  نیا  .درک  يراک  نآ  اب  دوش  یمن  هک  تسا 
هقطنم رد  ام  یکیژتارتسا  تیعقوم  هلیـسو  نیدب  ات  .دنیامن  کمک  ام  هب  ماو  ءاطعا  تروص  هب  دـنهد و  يرای  ار  لیئارـسا  هاشنهاش  هک 

يارب میشخب و  دوبهب  ار  نامدوخ  ياههاگهانپ  متسیس  میزاسب  هداج  دیاب  ام  یلو  تسین  هحلسا  ام  روظنم  هتبلا  .ددرگ  مکحتسم 

ینونک طیارـش  رد  .دشاب  تفن  قیرط  زا  دـناوت  یم  کمک  نیا  .میراد  تفن  هب  جایتحا  ام  .میوش  هدامآ  یلامتحا  گنج  کی  اب  هلباقم 
.دراد یگتسب  لیئارسا  یتسه  هب  ماو  نیا 

: تسا ریز  حرش  هب  دشاب  دیفم  روشک  ود  ره  يارب  دناوت  یم  هک  ییاه  هژورپ  ام  هلیسو  هب  هدش  يروآ  عمج  عالطا  قبط  - 2

ناریا دراد و  دوجو  لیئارسا  رد  هک  هناخراک  نیا  ماخ  داوم  .ییایمیش  دوک  تاجناخراک  سیسأت  فلا - 

مامت رد  هناخراک  نیا  لوصحم  .دراد  جایتحا  نآ  هب  لیئارسا  هک  دراد  كاینومآ  ناریا  تسا و  میـساتپ  تافـسف و  دراد  جایتحا  نآ  هب 
رارق یسررب  دروم  ناسانشراک  ار  تایئزج  .تسا  موزل  دروم  ایند 

.داد دنهاوخ 

.ایرد بآ  ندرک  نیریش  ب - 

هیهت تسد  رد  یمیظع  دحاو  هناتخبـشوخ  دنک  یم  يرادیرخ  لیئارـسا  زا  روظنم  نیدب  ار  کچوک  ياهدحاو  ناریا  رـضاح  لاح  رد 
رد هچ  دییامرفب  امش  هک  یقیرط  ره  هب  ام  هک  دشاب  یم 

يارب نآ  هباشم  يدحاو  نتخاس  ای  و  حرط -  نیا  هعسوت  كرتشم -  دیلوت  كرتشم -  تاقیقحت  دروم 

.میشاب یم  هدامآ  امش 

.دیسانش یم  ًالماک  ار  لیئارسا  یملع  عضو  امش  نوچ  منک  یمن  تبحص  رگید  دراوم  رد  نم 

.یماظن روما  هنیمز  رد  يراکمه  - 3

مینک و تباث  حالس  دروم  رد  ار  نامدوخ  يرترب  ام  تساوخ  یم  ام  تلم  دننک - یم  هدافتسا  یسور  ياهحالس  زا  هشیمه  ام  نانمشد 
زگره هک  میراودـیما  .دـشاب  یم  عون  نیا  زا  تسا  هدـش  تبحـص  ًالبق  اهنآ  دروم  رد  هک  کشوم  امیپاوه و  میا  هدرک  ار  راک  نیا  اـم 

رگا یلو  دیاین  شیپ  یگنج  امش  يارب 

يدایز تایبرجت  دروم  نیا  رد  ام  .دش و  دیهاوخ  هجاوم  یسور  گربوزاس  اب  امش  دتفایب  قافتا 

ار گنج  يولج  دشاب و  يوق  ناریا  هک  تسام  عفن  هب  مینک  یم  تبحص  يرترب  هب  عجار  یتقو  .میراد 

امش رایتخا  رد  ام  .مربب  مروشک  هب  دوخ  اب  يدعاسم  باوج  ات  دنام  مهاوخ  ناریا  رد  نم  .دریگب 
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مامت هب  دمآ و  دنهاوخ  نارهت  هب  هطوبرم  نیصصختم  دیریگب  میمصت  هک  هژورپ  ره  دروم  رد  میتسه 
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.داد دنهاوخ  باوج  امش  تالاؤس 

CEP ترـضحیلعا هـک  دـنتفگ  یم  دـندوب و  تریح  رد  یماـظن  گربوزاـس  دروـم  رد  ترــضحیلعا  تاـعالطا  زا  اـم  ریزو  تـسخن 
ار وا  يدعب  یبایفرش  رد  هک  تسا  هتساوخ  لوئسم  دارفا  مامت  زا  مدوب و  هدش  هدنامرد  نم  دنتـسناد و  یم  مه  ار  فلتخم  ياهامیپاوه 

.دننک هیجوت  رتشیب 

مزال اه  هنیمز  مامت  رد  هیجوت  نیاربانب  دنراد  عیسو  تاعالطا  دراوم  مامت  رد  هل  مظعم  تسین  یماظن  گربوزاس  اهنت  تسایر : راسمیت 
.داد مهاوخ  عالطا  ار  هجیتن  مناسر و  یم  ضرع  هب  ار  بلاطم  مامت  تروص  ره  رد  .تسا 

(1) .مدرگزاب مروشک  هب  دعاسم  باوج  اب  هک  مراودیما  ریمض : لارنژ 

581 ص :

نارهت رد  1352ش ، لاس 1973م / ربتکا  گنج  ای  ناضمر  گنج  زاغآ  زا  لبق  ارهاظ  تاقالم  نی  .خـیرات  نودـب  كاواس ، دنـس  - . 1
.دراد یلیئارسا  فرط  بارطضا  ینارگن و  یعون  زا  ناشن  داسوم ، سیئر  رارصا  دیکأت و  .تسا  هتفرگ  تروص 

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 857 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2028/AKS BARNAMEH/#content_note_581_1
http://www.ghaemiyeh.com


582 ص :

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 858 

http://www.ghaemiyeh.com


تفه همیمض 

ناریا رد  لیئارسا  یگدنیامن  تیعقوم  هرابرد  یشرازگ 

رکذ اب  نارهت ، رد  رقتـسم  یتسینویهـص  میژر  یگدنیامن  نارومأم  نادـنمراک و  ینفلت  لرتنک  یگنوگچ  هب  كاواس  شرازگ ، نیا  رد 
: تسا هدرک  هراشا  اهنآ  تایئزج 

لیئارسا یگدنیامن  فده :

: نفلت لرتنک  فلا - 

ارجا هلحرم  هب  دوب  هدش  ینیب  شیپ  لاس 1351  لوا  ههام  شش  رد  نفلت  لرتنک  دروم  رد  هک  يدراوم  هیلک 

.تسا هدش  يریگ  یپ  ارجا  لباق  هلحرم  ات  هدمآ  تسد  هب  ياهخنرس  هدیسر و  ضرع  هب  هلصاح  جیاتن  هدمآرد و 

فده رد  بسانم  ناراکمه  عبانم و  هیهت  ب - 

رد سیورـس  هدـننار  يراکمه  هدـمآرد و  ارجا  هلحرم  هب  دوب  هدـش  ینیب  شیپ  لوا  ههام  شـش  رد  ناراکمه  عباـنم و  دروم  رد  هچنآ 
یگدنیامن ءاضعا  ياهسامت  زا  يا  هدع  دنارذگ  یم  ار  شیامزآ  نارود  رضاح  لاح  رد  عبنم  نیا  تسا  هدش  یلمع  هتشذگ  هام  شش 

ناربهر قیرط  زا  هدیدرگ و  بلج  هرادا 810  هلیسو  هب  ًالبق  اهنآ  يراکمه  هک  دنشاب  یم  ناراگن  همانزور  دیارج و  نیربخم  لیئارـسا 
.دنیامن شرازگ  یلیئارسا  تاماقم  اب  ار  دوخ  ياهسامت  ات  دنا  هدش  هیجوت  هرادا 810  رد  هطوبرم  تایلمع 

: راگنربخ یلکوت  دمحم 

هدمآرد ارجا  هلحرم  هب  هک  دوب  هدش  ینیب  شیپ  لاس 51  لوا  ههام  شش  حرط  رد  هدربمان  يراکمه  بلج 

.تسا

شرورپ شزومآ و  ترازو  لک  ریدم  یبجر  نیسح 

583 ص :
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راسمیت ضرع  هب  دشاب  هتشاد  یلیئارسا  تاماقم  اب  یسامت  هک  یتروص  رد  شرورپ  شزومآ و  ترازو  لک  ریدم  یبجر  نیـسح  ياقآ 
.دیناسر دهاوخ  لک  تیریدم 

: روپ ییاقآ  زیگنارهم 

دراد لیئارسا  یماظن  یگتـسباو  ءاضعا  اب  يا  هنامیمـص  طباور  رد  هک  تسا  لیئارـسا  یگدنیامن  نادنمراک  زا  یکی  یمیلک و  هدربمان 
یـسررب تحت  يو  يراکمه  بلج  ناکما  هدـیدرگ  مادـقا  عبانم  دونـش و  قیرط  زا  هدربمان  نوماریپ  یتاـعالطا  يروآ  عمج  هب  تبـسن 

.تسا

: فده ءاضعا  ییاسانش  همادا  اهخنرس و  يریگ  یپ  پ - 

هب فدـه  ءاضعا  دروم  رد  یتاـیلمع  تاـعالطا  تسا ، هدیـسر  ضرع  هب  هجیتن  يریگ و  یپ  نفلت  لرتنک  قیرط  زا  هلـصاح  ياـهخنرس 
فده یناریا  یجراخ و  ءاضعا  زا  يا  هدع  ییاسانش  هدش و  يروآ  عمج  رورم 

.هدش ماجنا  یتاعالطا  رسفا  دنچ  ییاسانش  هژیوب 

: تایایتچ حلاص  روپ و  يویل  یجرگ 

هب دوب  هدش  ینیب  شیپ  هتشذگ  ههام  شش  رد  هک  قوف  ناگدربمان  تابتاکم  روسناس  نفلت و  لرتنک  رب  ینبم  هدش  ینیب  شیپ  تامادقا 
.تسا هدیسر  ضرع  هب  هلصاح  جیاتن  هدمآرد و  ارجا  هلحرم 

: یناخیلاع دوعسم 

دروم يو  نفلت  لرتنک  تسا  هدـش  شرازگ  نوتیز  سیورـس  ءاـضعا  اـب  یناـخیلاع  ونیم  شرهاوخ  هدربماـن و  ياهـسامت  تارکاذـم و 
.تفرگن رارق  تقفاوم 

: دوش ماجنا  هدنیآ  هام  شش  رد  تسا  رظن  رد  هک  یتامادقا 

نفلت لرتنک  فلا - 

جیاتن تفرگ و  دهاوخ  رارق  لرتنک  تحت  قباسلا  یفامک  نوتیز  سیورس  ءاضعا  هدافتسا  دروم  نفلت  - 1

.تفای دهاوخ  همادا  ارجا  لباق  هلحرم  ات  تایلمع  هدش و  يریگ  یپ  هدمآ  تسد  هب  ياه  خنرس  دیسر  دهاوخ  ضرع  هب  هلصاح 

تایلمع ربهر  هلیسو  امیقتسم  تارکاذم  دش  دهاوخ  مادقا  فده  ياه  نفلت  ریاس  لرتنک  هب  تبسن  - 2

یفارگویب لـیمکت  ییاسانـش و  هب  تبـسن  تارکاذـم  زا  يرادرب  هرهب  رب  هوـالع  تفرگ و  دـهاوخ  رارق  يرادرب  هرهب  دروم  جاتنتـسا و 
.دش دهاوخ  مادقا  هدنیآ  ياهیرادرب  هرهب  روظنم  هب  یجراخ  یناریا و  زا  معا  فده  ءاضعا 
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فده لوا  زارط  یتاعالطا  نارسفا  لزانم  نفلت  فده  ياه  نفلت  لرتنک  رب  هوالع  هدنیآ  هام  شش  رد  - 3
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صخشم اهنآ  يرادا  سیورس  زا  یجراخ  ياه  تیعلاف  عوقو  هوحن  ات  تفرگ  دهاوخ  رارق  لرتنک  تحت  ریز  حرـش  هب  يا  هبون  روط  هب 
.ددرگ

یلا 10/8/51 خیرات 10/7/51  زا  روگ  میح  لزنم  نفلت  - 1

یلا 10/9/51 خیرات 10/8/51  زا  يالیزراب  قحسا  لزنم  نفلت  - 2

یلا 10/10/51 خیرات 10/9/51  زا  ارویگراب  لزنم  نفلت  - 3

یلا 10/11/51 خیرات 10/10/51  زا  لیخام  یسوم  لزنم  نفلت  - 4

یلا 10/12/51 خیرات 10/11/51  زا  يالیزراب  لزنم  نفلت  - 5

زا جراخ  رد  ییاـه  تیلاـعف  ناـنآ  زا  یکی  هک  دـمآ  تسد  هب  ینئارق  سیورـس  ءاـضعا  لزاـنم  نفلت  لرتنک  نمـض  هچناـنچ  حیـضوت :
.دش دهاوخ  مادقا  هیلاراشم  دروم  رد  مزال  یتبقارم  حرط  هیهت  يو و  نفلت  لرتنک  همادا  هب  تبسن  دراد  يرادا  سیورس 

.دریگ یم  رارق  هدافتسا  دروم  هطساو  سردآ  ناونع  هب  هک  فده  یتسپ  ياه  قودنص  ییاسانش  ب - 

هب تبـسن  تسا  هدـش  ییاسانـش  دریگ  یم  رارق  هدافتـسا  دروم  هطـساو  سردآ  ناونع  هب  هک  فدـه  یتسپ  ياه  قودنـص  زا  يدادـعت 
ضرع هب  بتارم  هجیتن  لوصح  زا  سپ  ددرگ  یم  مادقا  عبانم  ریاس  دـیدج و  عبنم  قیرط  زا  فدـه  یتسپ  ياهقودنـص  ریاس  ییاسانش 

.دوش مادقا  یحرط  یط  نآ  تابتاکم  روسناس  هب  تبسن  یتایلمع  بتارم  هلسلس  زا  روتسد  بسک  نمض  ات  دیسر  دهاوخ 

: دنراد تیلاعف  سیورس  عفن  هب  هک  ییاهلته  رد  عبانم  هیهت  ج - 

یم یمیلک  دـنیامن  یم  تماقا  اهنآ  رد  برع  ياـه  تسیروت  بلغا  هک  هجرد 2 و 3  ياهلته  زا  يدادعت  ناگدـننک  هرادا  نابحاص و 
نوماریپ یتاعالطا  ندراذگ  رایتخا  رد  نمض  دارفا  نیا  هک  دنشاب 

لته زگنیک - لـته  هلمج  زا  .دـنهد  یم  رارق  سیورـس  راـیتخا  رد  يرادربـسکع  روـظنم  هـب  ار  ناـنآ  ياـه  همانرذـگ  برع  نیرفاـسم 
.انیس لته  رودومک و  لته  ابیز - لته  دنوماید -

یم مادقا  رگید  يدادـعت  ییاسانـش  ییاسانـش و  لیمکت  هب  تبـسن  دـنا  هدـش  ییاسانـش  اه  لته  نیا  زا  يدادـعت  نانکراک  نابحاص و 
.تفرگ دهاوخ  رارق  هجوت  دروم  یبسانم  لماوع  يراکمه  بلج  ددرگ و 

تارادا يرارطـضا  عقاوم  رد  اضعب  هک  دنراد  اهلته  نیا  زا  یـضعب  رد  یعبانم  تارادا 810 و 820  نکاما  شخب  نونکا  مه  حیـضوت :
بتارم هلـسلس  بیوصت  تروص  رد  اذـل  دـنراد  یـصاخ  عضو  اه  لته  نیا  نوچ  نکیل  دـنیامن  یم  ار  مزال  ياـهیرادرب  هرهب  روکذـم 

رد تارادا 810 و 820  ياه  هتـساوخ  ماجنا  هب  تبـسن  هتفرگ و  رارق  شخب  نیا  رایتخا  رد  اه  لته  نیا  رد  هطوبرم  ناراکمه  یتایلمع 
نیا قیرط  زا  يرارطضا  عقاوم 
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دنشاب و یمن  شخب  نیا  رظن  دروم  تیلاعف  يارب  بسانم  یلعف  ناراکمه  هکنیا  هب  افاضم  .دوش  مادقا  شخب 

بـسک نمـض  رورم  هب  دـنوش و  هتفرگ  رظن  رد  اه  لته  نیا  رد  يرگید  طیارـش  دـجاو  دارفا  اهنآ  اب  طاـبترا  همادا  نمـض  تسا  مزـال 
وحن هب  بارعا  یتسینومک و  ياهروشک  هژیوب  ناگناگیب  ریاس  دروم  رد  یتاعالطا 

رارق دییأت  دروم  نانآ  دامتعا  يرادافو و  يدودح  ات  هکنیا  زا  سپ  بسک  نانآ  زا  هریاد  نیا  ياهفده  نوماریپ  یتاعالطا  سوسحمریغ 
دندرگ هیجوت  شخب  نیا  صاخ  ياهفده  هرابرد  یضتقم  تروص  رد  تفرگ 

(. دیسر دهاوخ  ضرع  هب  اهافش  هراب  نیا  رد  یتاحیضوت  یتایلمع  بتارم  هلسلس  تقفاوم  تروص  رد  )

: فده رد  عبانم  هعسوت  شرتسگ و  د -

لیئارسا یماظن  یگتسباو  هدننار  يدزی  دمحم  - 1

یم رارق  سیورس  ءاضعا  هدافتسا  دروم  اضعب  دنک  یم  راک  یماظن  یگتـسباو  رد  هکنیا  رب  هوالع  يو  تسا  لهأتم  ناملـسم و  هدربمان 
تـسد هب  رابخا  يانبم  رب  هجیتن  لوصح  زا  سپ  دراد  همادا  يو  نوماریپ  رتشیب  تاقیقحت  تسا  نانآ  دامتعا  دروم  يدودـح  ات  دریگ و 

بلج ناکما  هدمآ 

.دیسر دهاوخ  ضرع  هب  هجیتن  یسررب و  يو  يراکمه 

روپ ییاقآ  زیگنارهم  - 2

بلج .تسا  هدـش  ماـجنا  دراد  یماـظن  یگتـسباو  ءاـضعا  اـب  يا  هنامیمـص  طـباور  هدوـب و  یمیلک  هـک  هدربماـن  دروـم  رد  یتاـقیقحت 
.دیسر دهاوخ  ضرع  هب  دروم  نیا  رد  مزال  حرط  تسا  یسررب  تحت  يو  يراکمه 

شرتسگ هعـسوت و  روظنم  هب  بسانم  دارفا  دـش  دـهاوخ  ماجنا  فدـه  رد  طیارـش  دـجاو  دارفا  ریاس  ندرک  ناشن  روظنم  هب  تاقیقحت 
.دش دهاوخ  ناشن  فده  رد  عبانم 

: رصم ترافس  هیلع  نوتیز  سیورس  تایلمع  زا  تبقارم  ه - 

تبسن یضرعت  تایلمع  هلسلس  کی  نمض  نوتیز  سیورـس  هک  دوب  یکاح  فدص  نمهب 3 و  نمهب و  ینف  عبانم  زا  هلصاو  تاعالطا 
هلمج زا  رصم  ترافس  نادنمراک  یبایزرا  ییاسانش و  دصق  هدومن و  مادقا  رصم  ترافس  یماظن و  یگتـسباو  یلخاد  یکورک  هیهت  هب 

ناراکمه زا  رفن  ود  هلیسو  هب  تامادقا  نیا  دنراد  ار  طسابلادبع  نامیلـس  وا  دیدج  راکمه  ًالامتحا  ترافـس و  رادباسح  لیلخ  دمحم 
اب تشاد  رظن  رد  نوتیز  سیورس  انمض  .دراد  همادا  مه  زونه  هک  دش  یم  ماجنا  روپ  يویل  یجرگ  يدورام و  دیرف  نانآ  هدش  هتخانش 

لماوع هلیسو  هب  ار  رصم  یلعف  ترافس  قوف  ناگدربمان  تدعاسم 

هب دشاب  یم  سیورس  ناراکمه  زا  رگید  یکی  هب  قلعتم  ًالامتحا  هک  یبسانم  لحم  يرادیرخ و  دوخ 
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تایلمع هب  تردابم  ترافـس  دیدج  لحم  رد  نوتیز  سیورـس  تشاد  ناکما  لمع  نیا  ماجنا  تروص  رد  هک  دیامن  راذـگاو  ترافس 
.تسا هدشن  ماجنا  ترافس  شورف  زا  يرصم  تاماقم  فارصنا  تلع  هب  رضاح  لاح  رد  تایلمع  نیا  نکیل  .دشاب  هدومن  ینف 

.تسا يریگ  یپ  تحت  عوضوم  دراد و  همادا  هریاد  عبانم  قیرط  زا  نوتیز  سیورس  ضرعت  تایلمع  زا  تبقارم 

نوتیز سیورس  هدش  هتخانش  لماوع  زا  تبقارم  و -

روپ يویل  یجرگ  - 1

زا یکی  يراکمه  بلج  نینچمه  ددرگ  یم  مادـقا  هدربماـن  ياـه  هماـن  روسناـس  نفلت و  لرتنک  همادا  هب  تبـسن  هدـنیآ  هاـم  شـش  رد 
زا يرادربسکع  یفخم و  دورو  ناکما  هدمآ  تسد  هب  رابخا  يانبم  رب  انمض  .تفرگ  دهاوخ  رارق  یسررب  هجوت و  دروم  يو  نانکراک 

.تفرگ دهاوخ  رارق  یسررب  دروم  شراک  لحم  رد  هیلاراشم  كرادم  دانسا و 

تایاتیچ حلاص  - 2

هیلاراـشم ناـنکراک  تفاـی  دـهاوخ  همادا  يا  هبون  روط  هب  هیلاراـشم  تنوکـس  راـک و  لـحم  ياـه  نفلت  لرتنک  تاـبتاکم و  روسناـس 
نادنمراک دوجو  زا  يرادرب  هرهب  موزل  تروص  رد  دش  دنهاوخ  ییاسانش 

.تفرگ دهاوخ  رارق  یسررب  دروم  يو 

يدورمین بوقعی  - 3

هدـمآ و ناریا  هب  اددـجم  یتدـم  زا  سپ  تعجارم و  لیئارـسا  هب  هک  دوب  ناریا  رد  لیئارـسا  یگدـنیامن  یماظن  هتـسباو  ًـالبق  هیلاراـشم 
ناکما تروص  رد  تسا  هدـش  مادـقا  نآ  ناـنکراک  تکرـش و  نیا  ییاسانـش  هب  تبـسن  تسا  هدومن  سیـسأت   I.C.E ماـن هب  یتکرش 

مادقا روکذم  تکرـش  زا  تبقارم  هب  تبـسن  دش  هدهاشم  ییاهتیلاعف  هچنانچ  ات  تفرگ  دهاوخ  رارق  لرتنک  تحت  هدربمان  نفلت  یتدـم 
.دوش

الروتوم یتارباخم  تکرش  - 4

مزال تامادقا  .تسا  راک  هب  لوغشم  تکرش  نیا  رد  هدوب  داتسا  كاواس  رد  اقباس  هک  لیئارسا  یتاعالطا  نارـسفا  زا  یکی  عالطا  قبط 
ضرع هب  بتارم  هجیتن  لوصح  زا  سپ  هدش  ماجنا  دراد  مان  تربور  هک  رظن  دروم  یتاعالطا  رسفا  قوف و  تکرش  ییاسانش  روظنم  هب 

تامادقا یتایلمع  بتارم  هلسلس  رظن  ریز  هدمآ  تسد  هب  رابخا  هدش و  ماجنا  تاقیقحت  يانبم  رب  دیسر و  دهاوخ 
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.دمآ دهاوخ  لمع  هب  یضتقم 

: تباث تبقارم  تسپ  ز -

رد یصوصخب  هدنورپ  هدمآ و  لمع  هب  لیئارسا  یگدنیامن  ياهددرت  لرتنک  يارب  تباث  تبقارم  تسپ  زا  هدافتـسا  روظنم  هب  یتامادقا 
تشاد دوجو  هراب  نیا  رد  یتالاکشا  نوچ  هدش  هیهت  دروم  نیا 

تباـث تبقارم  تسپ  زا  هدافتـسا  ناـکما  دیـسر و  دـهاوخ  ضرع  هب  صوصخ  نیا  رد  یـشرازگ  اددـجم  تفرگن  رارق  بیوصت  دروم 
.تفرگ دهاوخ  رارق  یسررب  دروم 

یتفم نیدلا  سمش  ح - 

راسمیت دراد  نوتیز  سیورـس  ءاضعا  اب  يرمتـسم  طباور  دشاب و  یم  یفطـصمالم  هدـنیامن  هک  ریما )  ) یتفُم نیدـلا  سمـش  دروم  رد 
دهاوخ ییاسانـش  يو  ياهـسامت  لرتنک و  هدربمان  نفلت  ددرگ و  یم  مادقا  رماوا  يارجا  رد  هک  دندومرف  رداص  يرماوا  لک  تیریدم 

ییاه تیلاعف  هچنانچ  ات  دش 

(1) .دیآ لمع  هب  یضتقم  تامادقا  صخشم و  تشاد  فیاظو  دودح  زا  جراخ 

هیکرت و یتاعالطا  سیورس  هدنیامن  داسوم ، نارومأم  تاماقم و  یضعب  یماسا 

لیئارسا رد  ناریا  یماظن  هتسباو 

تاعالطا نامزاس  ماقم  مئاق  یخمیک  رتکد  ياقآ  - 1

یخمیک ياقآ  نواعم  نایروئراب  ياقآ  - 2

یجراخ ياهسیورس  اب  طابترا  هرادا  سیئر  ارویگراب  دیواد  ياقآ  - 3

یجراخ ياهسیورس  اب  طابترا  هرادا  نواعم  زتاش  هشوم  ياقآ  - 4

يروآ عمج  هرادا  سیئر  يالیزراب  ماهاربا  ياقآ  - 5

تینما نامزاس  شترا و  طبار  نورود  لیئومش  گنهرس  - 6

يروآ عمج  هرادا  دنمراک  الیگ  مناخ  - 7

تاعالطا هرادا  دنمراک  البازیا  مناخ  - 8
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لیئارسا رد  هیکرت  سیورس  هدنیامن  ولغوچور  ياقآ  - 9

لیئارسا رد  یهاشنهاش  شترا  یماظن  هتسباو  یبحم  گنهرس  - 10
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.يّرس يدنب  هقبط  ، 1351 كاواس ، شرازگ  - . 1
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تشه همیمض 

لیئارسا هب  ناریا  زا  یماظن  یتاعالطا -  هورگ  کی  رفس 

تدم 10 هب  يدمحم  مود  گنهرس  مازرف و  گنهرس  یـسربط  پیترـس  تیعم  رد  لامک  دبهپـس  راسمیت  خیرات 20/4/45[1345 ] رد 
هماـنرب قبط  تدـم  نیا  رد  دـندیدرگ و  دراو  وـیوا » لـت   » هب شترا  مود  هرادا  هب  طوـبرم  روـما  هراـبرد  سنارفنک  لیکـشت  يارب  زور 

زا یمسر  ياهدیدزاب  لیکشت و  هطوبرم  تاسلج  یمیظنت 

سیئر نیبار  رگشلرس  و  تسا ) هدوب  عافد  ریزو  ناونع  هب  لامک  راسمیت  دیدزاب   ) دشاب یم  زین  یلم  عافد  ریزو  انمض  هک  ریزو  تسخن 
.دمآ لمع  هب  رگید  یماظن  تیصخش  دنچ  شترا و  داتس 

زا یکی  رد  ویرای و  پیترس  شترا  مود  هرادا  سیئر  فرط  زا  یلوا  هک  دش  ماجنا  یمسر  ینامهیم  هس 

ماجنا ویرای  لارنژ  لزنم  رد  يرگید  سیورـس و  سیئر  تیمآ  لارنژ  لزنم  رد  یماش  ینامهیم  زین  دـیدرگ و  اـپرب  لوا  هجرد  ياـهلته 
.دوب هدیدرگ  توعد  ناریا  هدنیامن  ناونع  هب  زین  هیردص  ياقآ  تشاد و  توعد  هس  ره  رد  یگدنیامن  هک  دیدرگ 

یتـسود و زین  روـشک و  ود  نـیب  یمیدــق  طـباور  رب  ریاد  یحورــشم  قـطن  ویراـی  لارنژ  شترا ، مود  هرادا  سیئر  لزنم  یناـمهیم  رد 
یتاعالطا ياههاگتسد  نیب  تاعالطا  لدابت  لماک  حیحص و  ماجنا  ناریا و  عیرـس  ياهتفرـشیپ  رـضاح و  لاح  رد  نیبام  یف  تیمیمص 

.دندیشون روشک  ود  نیب  یتسود  يرادیاپ  يارب  ار  دوخ  ماج  داریا و 

کی ریبک  شوروک  هک  دندومرف  هدومن و  روشک  ود  یمیدق  طباور  هب  هراشا  یهاتوک  ینارنخس  یط  ًالباقتم  زین  لامک  دبهپس  راسمیت 
هب تمدـخ  رد  رهماـیرآ  هاـشنهاش  تمیق  يذ  تامدـخ  زا  دنـشاب و  یم  گرزب  هاـشنهاش  نیا  نوهرم  همه  هدوب و  یناـهج  تیـصخش 

تحت روشک  ود  یلعف  عضو  هکنیا  ناریا و  روشک 

زین نیوعدم  هیلک  هک  هتشادرب  رهمایرآ  هاشنهاش  یتمالس  هب  ار  دوخ  ماج  و  داریا ، دشاب ، یم  هل  مظعم  تاهجوت 
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هبنشراهچ رد  دش و  هداد  بیترت  یگدنیامن  لزنم  رد  یماش  ینامهیم  رخآ ، بش  رد  .دندیشون  ار  دوخ  ماج 

.دندومن تعجارم  زکرم  هب   29/4/45

(1) .دیسر ضرع  هب  عالطا  تهج  بتارم 
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[. نارهت كاواس -   ] زکرم هب : لیئارسا ] رد  كاواس  یگدنیامن   ] افو زا : هرامش 400 ، خروم 2/5/1345 ، كاواس ، دنس  - . 1
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هن همیمض 

نارهت رد  داسوم  دیدج  هدنیامن  یفرعم 

مود هرادا  لک  تیریدم  هب 

( اه نامیپ  هرادا   ) كاواس تسایر  راسمیت  زا :

راهب ياقآ  نیشناج  یفرعم  هرابرد 

ینیشناج هب  ار  واهرم  نبور  ياقآ   [ داسوم  ] يو هعوبطم  سیورـس  تسا  هتفای  نایاپ  ناریا  رد  راهب  ياقآ  تیرومأم  تدم  هکنیا  هب  رظن 
.ددرگ یم  یفرعم  هلیسو  نیدب  هک  تسا  هدومن  یفرعم  هدربمان 

(1) كاواس تسایر  راسمیت  هزوح 

مود هرادا  لک  تیریدم  هب :

( اه نامیپ  هرادا   ) كاواس تسایر  راسمیت  هزوح  زا :

وریپ 18/6/542120/1002پ

.دشاب یم  ناهام  دش  دهاوخ  هدافتسا  قوف  يوریپ  هدربمان  تهج  هک  يراعتسم  مان 

(2) طیحم كاواس -  تسایر  راسمیت  هزوح 

591 ص :

.پ هرامش 2120/1002 ، 18/6/1354 كاواس ، دنس  - . 1
.پ هرامش 2121/1002 ، 18/6/1354 كاواس ، دنس  - . 2

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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592 ص :

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 872 
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هد همیمض 

كاواس سیئر  هب  داسوم  یلبق  سیئر  همان 

زیزع يریصن  لارنژ 

ناریا زا  هک  يدیدزاب  ود  رد  امش  مرگ  ییاریذپ  زا  یتسیاب  .ما  هدرک  تعجارم  دوخ  روشک  هب  هک  لاح 

.مرازگساپس دیدومن  ذاختا  لئاسم  هیلک  دروم  رد  هک  یهجوت  بلاج  شور  زا  نینچمه  میامن ، رکشت  مدومن 

ناشنرطاخ ملیاـم  میا ، هدرک  لـیمکت  ار  دوخ  روشک  ود  نیب  يراـکمه  يارب  يدـیدج  هنیمز  داـجیا  زا  هلحرم  نیتسخن  اـم  هک  نونکا 
متفایرد هک  یماگنه  .دـیدرگ  نم  صاخ  ترـسم  ثعاب  تشاد  ربرد  هک  ینیگنـس  تیلوئـسم  مغریلع  تیرومأم ، نیا  ماجنا  هک  مزاس 

مدوب هجاوم  يدرف  اب  اریز  مدومن  یلاحـشوخ  تیاضر و  ساسحا  دح  زا  شیب  دـیا  هتفرگ  هدـهع  هب  ار  حرط  نیا  هرادا  تیلوئـسم  امش 
ناشیا اب  متسناوت  یم  هناقداص  هک 

نیا .دنیامن  یم  ششوک  حرط  نیا  تیقفوم  هنیمز  رد  دشاب  رودقم  هک  اجنآ  ات  ناشیا  هک  متشاد  نامیا  مشاب و  هتـشاد  هدیقع  كارتشا 
یتبثم مادـقا  قیرط  نیدـب  ساسح  ياهزور  نیا  رد  مناوت  یم  هکنیا  زا  نم  دوش و  یم  بوسحم  نم  روشک  یخیرات  ياـهزور  زا  ماـیا 

.میامن یم  رورغ  يدنلبرس و  ساسحا  مهد  ماجنا 

هب هک  مراودیما  نم  دیشاب و  یم  يرمتسم  دایز و  تیلاعف  ياراد  امش  .تشاد  رارق  العا  دح  رد  هشیمه  دننام  امـش  مهافت  تیمیمص و 
نیرتهب اب  هارمه  .دیـشاب  هدومن  تعجارم  نارهت  هب  تمالـس  هب  هدـش و  رادروخرب  لماک  تحارتسا  زا  لامـش  رد  دوخ  هداوناخ  قاـفتا 

شخب هجیتن  رمثرپ و  امش  روشک  رد  نم  تماقا  دیدش  بجوم  دوخ  هنامیمص  ياهکمک  اب  هک  امش  يارب  اهمالس  نیرتمرگ  اهوزرآ و 
رادتسود .دشاب 

(1) ریمز ز -

593 ص :

تسایر زا   1352 لاس 1973م / رد  ریماز  يوز  هک  تسا  يروآداـی  هب  مزـال  هام 1354 . يد  هیوناژ 1975م /  12 كاواس ، دنس  - . 1
.دش وا  نیشناج  یفوخ  یفوه  لارنژ  تفر و  رانک  داسوم 

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 873 
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594 ص :

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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هدزای همیمض 

لیئارسا رد  رقتسم  كاواس  یگدنیامن  همان 

لیئارسا یگدنیامن  رد  ماش  ینامهیم  هرابرد :

رتکد ياقآ  تکرـش  اب  یماش  یناـمهیم  یگدـنیامن  يارب  هدـش  يرادـیرخ  دـیدج  يـالیو  تبـسانم  هب  خـیرات 16/12/35[1355 ] رد 
.تفای همادا  بش  همین  زا  یساپ  ات  هک  دش  هداد  بیترت  سیورس  ياضعا  زا  يدادعت  لیئارسا و  تاعالطا  نامزاس  ماقم  مئاق  یخمیک 

.دندرک تکرش  ناشناوناب  اب  دندوب  هدش  توعد  تسویپ  یماسا  تسرهف  قبط  هک  ینانامهیم  هیلک  ینامهیم  نیا  رد 

تیعقوم زا  دـناوخ و  عقوم  هب  یـساسا و  مادـقا  کی  هناخ  دـیرخ  رد  ار  ناریا  سیورـس  مادـقا  لزنم  زا  دـیدزاب  زا  سپ  یخمیک  ياقآ 
: دش حرطم  ریز  حرش  هب  یتالاوئس  تبحص  نمض  ینامهیم  نیا  رد  .درک  فیرعت  الیو  نامتخاس  یلحم و 

بوصنم نارهت  رد  لیئارسا  ینونک  ریفس  ياج  هب  هیکرت  رد  لیئارسا  ریفس  تسا  رارق  هک  هدش  هدینش  دش  لاوئس  یخمیک  ياقآ  زا  - 1
رد تارییغت  نیا  هدـش و  هـتفرگ  میمـصت  نـیا  یلب  داد  باوـج  يو  هرامـش 12/12/35-43545/232 .) همان   ) تسا حیحـص  اـیآ  دوش 

تارییغت .دش  دهاوخ  یلمع  ناتسبات 

نآ رد  هک  تسا  لاس  راهچ  کیدزن  نونکا   (1) نارهت رد  لیئارسا  ینونک  ریفس  تسا و  لیئارسا  هجراخ  ترازو  تاررقم  قبط  روبزم 
.دنک یم  تمدخ  تمس 

ياهینیطسلف يوس  هب  لیئارسا  كاخ  زا  ییاهیزادناریت  دوش  یم  هتفگ  هکنیا  نانبل و  بونج  عاضوا  زا  - 2

595 ص :

یناربول يروا  - . 1

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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یلو تسا  تکاس  نونکا  نانبل  لیئارـسا و  ياهزرم  داد  باوج  دـش ، لاوئـس  یخمیک  ياقآ  زا  دریگ  یم  تروص  نانبل  بونج  نکاس 
هک تسا  یعیبط  دریگ و  یم  تروص  نانبل  یبونج  ياه  هدـکهد  نکاس  نایعیـش  یحیـسم و  یلاها  اهینیطـسلف و  ناـیم  ییاـهدروخرب 
زا هتـشذگ  ناـنبل  بونج  نایعیـش  یتـح  نایحیـسم و  هب  دراد  هگن  مرگرـس  رود و  دوخ  زرم  زا  ار  اهینیطـسلف  هکنآ  رطاـخ  هب  لیئارـسا 

ياهکمک

نیا عون  دروم  رد  دهد و  یم  لیوحت  تامهم  هحلسا و  اهنآ  هب  دنک و  یم  یتاحیلست  کمک  یتشادهب 

هب لیئارـسا  هیحاـن  زا  هدـش  هتفگ  دـیارج  رد  هکنیا  تـسا و  هدـش  هداد  اـهنآ  هـب  نیگنـس  ياهحالـس  یتـح  هـک  درک  هفاـضا  اـهحالس 
هب هک  تسا  لیئارسا  هحلسا  نیا  هدیدرگ  کیلش  نانبل  بونج  ياهینیطسلف 

.دوش یم  کیلش  نایعیش  نایحیسم و  تسد 

یمن دـننک و  یم  رییغت  هدـش  نییعت  ياه  طبار  بترم  هکنیا  سیورـس و  اب  طابترا  عضو  زا  اـحیولت  رادـمان  نیا  تارکاذـم  نیا  رد  - 3
يزابرـس هب  دارفا  بلغا  داد  خساپ  یخمیک  ياقآ  هک  درک  هلگ  تسا  اهتاقالم  نداد  بیترت  طابترا و  لوئـسم  یـسک  هچ  دـیمهف  ناوت 

زا سپ   ) .دنتسه امش  اب  طابترا  لماع  هلزنم  هب  لیئارسا  سیورـس  هاگتـسد  همه  هک  درک  هفاضا  یخوش  هب  دنوش و  یم  مازعا  يا  هرود 
ینامهیم همتاخ 

تشاد هلگ  لیئارسا  سیورس  اب  دوخ  طابترا  عضو  زا  تشاد  روضح  ینامهیم  رد  هک  هیکرت  هدنیامن 

(. دهدب وا  ياهنفلت  هب  حیرص  باوج  هک  درادن  دوجو  یلوئسم  صخش  دنام و  یم  باوج  نودب  تالاوئس  بلغا  هک  دوب  دقتعم  و 

لوئـسم تاماقم  اب  هراب  نیا  رد  داد  باوج  ارویگراب  ياقآ  .دش  لاوئـس  میـس  یب  ندرک  ریاد  يارب  یمـسر  هزاجا  بسک  دروم  رد  - 4
تاصخـشم میـس  یب  بصن  زا  لبق  تسا  مزال  جاوما  لخادت  مدع  ینف و  روما  ظاحل  زا  نکل  تسا  هدومن  زوجم  بسک  تارکاذـم و 

رد ام  طبار  هب  تاصخشم  نیا  تسا  نکمم  هراب  نیا  رد  دریگ و  رارق  یسررب  دروم  ات  دوش  هداد  لوئسم  ینف  تاماقم  هب  میس  یب  ینف 

(. هرامش 25/10/35-5195/204 همان   ) .دوش مادقا  قیرط  نآ  زا  هداد و  نارهت 

تقفاوم یتقوشوخ  راهظا  اب  هک  درک  توعد  شلزنم  رد  وناب  بناجنیا و  زا  کیدزن  هدنیآ  يارب  یخمیک  ياقآ  ینامهیم  نایاپ  رد  - 5
(1) .دش

596 ص :

هرامش 2714. خروم 22/12/35[1355 ؛] كاواس ؛ شرازگ  - . 1

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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هدزاود همیمض 

دوهی سناژآ  هرادا  زا  تسارح  لیلد  هب  كاواس  زا  داسوم  رکشت 

هام 2536[1356] دادرخ   15

لیئارسا یتاعالطا  سیورس  سیئر  یفوخ  لارنژ  زا  هلصاو  همان  همجرت 

زیزع راسمیت 

ناوارف تعاجش  اب  هک  ار  نارهت  رد  دوهی  سناژآ  هرادا  هیلع  یتسیرورت  قفومان  هلمح  هب  طوبرم  رابخا  یتقوشوخ  شیاتـس و  تیاهن  اب 
.مدرک تفایرد  هدیدرگ  یثنخ  هداعلا  قوف  تیافک  و 

یم یناسک  لاح  لماش  نینچمه  نم  یبلق  تاکیربت  اه و  شابداش  .دیریذپب  تبسانم  نیدب  ارم  تاکیربت  نیرت  هنامیمص  مدنمشهاوخ 
نیا نایرج  رد  هفیظو  ماجنا  نیح  هک  ینادنمراک  مدنموزرآ  بلق  میمـص  زا  دـنا و  هدرک  تکرـش  ناشخرد  تایلمع  نیا  رد  هک  دوش 

.دنبای دوبهب  اعیرس  دندش  یمخز  تایلمع 

(1) یفوخ لارنژ  رادتسود -

597 ص :

[. دادرخ 2536[1356  15 كاواس ، دنس  - . 1

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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598 ص :

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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هدزیس همیمض 

! داسوم سیئر  ياعد  رکشت و 

لیئارسا یتاعالطا  سیئر  یفوخ  لارنژ  زا 

ربماون 1978 كاواس 5  تسایر  مدقم  رصان  دبهپس  راسمیت  هب 

: زیزع مدقم  راسمیت 

متماقا لوط  مامت  رد  یتنس  وحن  نیرتهب  هب  هک  یهوکـشاب  يزاون  نامهیم  تبـسانم  هب  ار  دوخ  تارکـشت  ملیام  نارهت  زا  تشگزاب  رد 
.مراد زاربا  دیدرگ ، لومعم  بناجنیا  هب  تبسن  امش  روشک  رد 

يرادنامهیم تصرف  هدنیآ  رد  مراودیما  .منک  یم  دادـملق  يا  همدـقم  ناونع  هب  طقف  ار  نآ  نم  دوب و  ام  یـصخش  تاقالم  نیلوا  نیا 
امش زا  هک  دوب  مهاوخ  لاحشوخ  .مشاب  هتشاد  لیئارسا  رد  ار  امش  زا 

.میامن لابقتسا  دوخ  نانامهیم  ناونع  هب  نامروشک  رد  ناتناراکمه  زیزع و  راسمیت 

ارف ار  امـش  روشک  نوـنکا  مه  هک   (1) ینونک نارحب  هک  مینک  یم  اـعد  ناـهج  رـسارس  رد  لیئارـسا و  رد  یناریا  ناتـسود  هیلک  نم و 
.دوش فرطرب  يدوز  هب  هتفرگ 

هک يدارفا  هیلک  هب  ارم  صخش  تارکشت  افطل  .منک  رکشت  امش  ياهیزاون  نامهم  زا  ملیام  رگید  راب 

.دییامرف زاربا  دنا  هدرک  افیا  بناجنیا  زا  یلاع  ییاریذپ  رد  یمهس 

(2) یفوخ لارنژ  رادتسود -

599 ص :

.تفرگ یم  جوا  جیردت  هب  نابآ 1357 ، طساوا  نامز  نآ  رد  هک  تسا  ناریا  ناملسم  مدرم  مایق  دوصقم  - . 1
دش و رانکرب  دوخ  تمس  زا  هام 1357  ریت  رد  كاواس  سیئر  يریـصن  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال  . 23/8/1357 كاواس ، دنس  - . 2

.دش بوصنم  كاواس  تسایر  هب  وا  ياج  هب  مدقم  رصان 

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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هدراهچ همیمض 

نارهت رد  داسوم  سیئر  ینزیار 

ینزیار يارب  ناریا  ناملـسم  مدرم  تازرابم  جوا  رد  لاس 1357  هام  نابآ  رد  لیئارسا  یـسوساج  یتاعالطا و  سیورـس  سیئر  یفوه 
.دش ناریا  دراو  یمالسا  تضهن  بوکرس  یگنوگچ  رد  كاواس  اب  یتاعالطا 

شرازگ

رماوا رودص  كاواس و  تسایر  راسمیت  راضحتسا  روظنم :

تعجارم هار  رد  هام 57  نابآ  هعمج 5  زور  سیورس ) سیئر   ) یفخ لارنژ  هک  داد  عالطا  هبنش 22/7/57  زور  لیئارسا  سیورس  طبار 
.تشاد دهاوخ  تماقا  نارهت  رد  هام  نابآ  هبنشکی 7  ات  هدش و  نارهت  دراو  لیئارسا  هب  رود  رواخ  زا 

کی يارب  هام 57  رهم  زور 25  دـشاب  یم  لیئارـسا  سیورـس  تاماقم  زا  هک  يارویگراب  ياقآ  روظنم  نیمه  هب  هک  درک  هفاضا  طـبار 
دراو دوخ  هعوبتم  سیورس  سیئر  ترفاسم  ینیب  شیپ  هزور و  هس  تماقا 

.دیامن هرکاذم  تاقالم و  كاواس  تسایر  راسمیت  اب  هک  هدومن  تساوخرد  لیئارسا  سیورس  سیئر  .دش  دهاوخ  نارهت 

.دوش مالعا  كاواس  تافیرشت  هب  عوضوم  بیوصت  تروص  رد  ات  درذگ  یم  ضرع  زا  بتارم 

(1) اهیراکمه هرادا 
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لوا 1381. پاچ  یللملا ، نیب  یسایس و  تاعلاطم  رتفد 

لوا پاچ  یـسایس ، ياه  شهوژپ  تاعلاطم و  هسـسؤم  نارهت ، يدـمحا ، نامحرلادـبع  لیئارـسا ، تاعالطا  هاگتـسد  كاواـس و  . 55
.1381

تاراشتنا نارهت ، دار ، يراجن  یقت  هاش ، میژر  یلخاد  تالوحت  رد  نآ  شقن  كاواس و  . 56

لوا 1378. پاچ  یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم 

لوا 1378. پاچ  تاعالطا ، ترازو  یخیرات  دانسا  یسررب  زکرم  لوا ، دلج  كاواس ،) دانسا  تیاور  هب   ) رایتخب رومیت  دبهپس  . 57

یخیرات دانسا  یسررب  زکرم  مود ، دلج  كاواس ،) دانسا  تیاور  هب   ) رایتخب رومیت  دبهپس  . 58

لوا 1378. پاچ  تاعالطا ، ترازو 

لوا 1378. پاچ  تاعالطا ، ترازو  یخیرات  دانسا  یسررب  زکرم  موس ، دلج  كاواس ،) دانسا  تیاور  هب   ) رایتخب رومیت  دبهپس  . 59

.1372 مود ، پاچ  ون ، حرط  نارهت ، ربخم ، سابع  همجرت  جیربمک ، خیرات  تیاور  هب  یبهذم  ياهورین  يولهپ و  هلسلس  . 60

، نارهت یمطاف ، نودیرف  همجرت  یکسورویزاگ ، .ج  .كرام  هاش ، اکیرمآ و  یجراخ  تسایس  . 61

لوا 1371. پاچ  زکرم ، رشن 

607 ص :

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
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مراهچ 1377. پاچ  ناکیپ ، رشن  نارهت ، يودهم ، گنشوه  اضرلادبع  يولهپ ، نارود  رد  ناریا  یجراخ  تسایس  . 62

لوا 1370. پاچ  ون ، حرط  نارهت ، ربخم ، سابع  همجرت  سینوز ، نیورام  هناهاش ، تسکش  . 63

هسسؤم نارهت ، یفرشا ، نسحم  همجرت  تیار ، رتیپ  سوساج ، راکش  ییاسانش و  . 64

متفه 1372. پاچ  تاعالطا ،

لوا 1371. پاچ  تاعالطا ، هسسؤم  نارهت ، يدیعس ، ابهص  همجرت  تلوزور ، دلابیچرآ  نتخومآ ، قوش  . 65

ياه شهوژپ  تاعلاطم و  هسسؤم  نارهت ، تسودرف ،) نیسح  قباس  دبشترا  تارطاخ   ) لوا دلج  يولهپ ، تنطلس  طوقـس  روهظ و  . 66
موس 1370. پاچ  یسایس ،

ياه شهوژپ  تاعلاطم و  هسـسؤم  نارهت ، ناریا ،) رـصاعم  خـیرات  زا  ییاهراتـسج   ) مود دـلج  يولهپ ، تنطلـس  طوقـس  روهظ و  . 67
موس 1370. پاچ  یسایس ،

لوا 1371. پاچ  تاعالطا ، هسسؤم  نارهت ، يدادح ، دومحم  همجرت  نوسکین ، دراچیر  دیهدن ، تسد  زا  ار  تصرف  . 68

.1352 ناریا ، یلم  کناب  هناخپاچ  نابِا ، ابآ  لیئارسا ،) ینب  خیرات   ) نم موق  . 69

تاراشتنا نارهت ، لکیه ، نینسحدمحم  لیئارسا ، بارعا و  نایم  يّرس  ياهوگو  تفگ  . 70

لوا 1378. پاچ  يرهشمه ،

لوا 1369. پاچ  یللملا ، نیب  یسایس و  تاعلاطم  رتفد  نارهت ، ادیهش ، هّللا  تزع  همجرت  یکسماچ ، ماون  زاس ، تشونرس  ثلثم  . 71

لوا 1380. پاچ  ذیناپ ، رشن  نارهت ، یسنوی ، میهاربا  همجرت  نسُلا ، تربار  هیکرت ، ناریا و  طباور  درُک و  هلأسم  . 72

.1377 ملق ، بارحم  تاراشتنا  نارهت ، یبجر ، دمحم  یملع : راتساریو  يدجاس ، دمحا  متسیب ، نرق  یسایس  ریهاشم  . 73

موس 1374. پاچ  تاعالطا ، هسسؤم  نایبارتوبا ، نیسح  رتکد  همجرت  رنرب ، ینل  نینهآ ، تشم  . 74

مود پاچ  زربلا ، رشن  نارهت ، رگنشور ، ریشدرا  همجرت  گنیال ، تراگرام  هاش ، اب  هبحاصم  . 75

608 ص :
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.1371

.1371 گنژاپ ، رشن  نارهت ، دنمشناد ، .م  همجرت  نویتسا ، تراوتسا  لیئارسا ، ناسوساج  هبخن  . 76

همجرت تنطلس ، زا  دیمحلادبع  ناطلس  علخ  رد  یللملا  نیب  ياهتردق  دوهی و  شقن  . 77

لوا 1380. پاچ  ناریا ، رصاعم  خیرات  تاعلاطم  هسسؤم  نارهت ، شیورد ، دمحا  یکدوج و  هّللا  تجح 

لوا 1380. پاچ  ارسباتک ، تکرش  مراهچ ، دلج  یناخیلاع ، یقنیلع  زا  شیاریو  مَلَع ،) هّللادسا  تارطاخ   ) مَلَع ياه  تشاددای  . 78

لوا 1382. پاچ  هشیدنا ، ءایض  یشهوژپ  یگنهرف  هسسؤم  نارهت ، شرآ ، یلع  همجرت  دروف ، يرنه  للملا ، نیب  دوهی  . 79

609 ص :

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
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610 ص :
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مالعا تسرهف 

هراشا
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-ف لا آ - 

608 ، 464 ، 427 ، 396 ، 290 ، 86 ، 23 نابِاابآ / 

326 انمازوتآ /

54 ، 49 نمشیآ /  فلودآ 

607 ، 22 وطسرا /  يرذآ ،

608 تلوزور /  دلابیچرآ 

609 ، 26 یلع /  شرآ ،

13 هشنم /  نب  يرآ 

359 ، 90 ، 60 ، 32 ، 31 ، 30 ، 5 نوراش /  لیرآ 

91 اضردمحم /  یفصآ ،

543 رافآ / 

586 ، 584 زیگنارهم /  روپ ، ییاقآ 

117 اتناکآ / 

122 لویکآ / 

607 فچیراگآ / 

122 لیرواگآ / 

605 ، 84 لدسیارد /  ریادسالآ 

88 نیلیپ /  تربلآ 

88 وکه /  تربلآ 

603 درفلآ / 
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553 ایدناک /  ودناووا  ودرفلآ 

578 ، 290 ، 122 ، 58 نولآ / 

508 راگزومآ / 

589 ، 143 ، 122 ، 55 ، 54 ، 51 ، 4 ریئم /  تیمآ 

127 مور /  ناهراوآ 

285 ریمات / ماهاروآ 

465 دآ /  لا  يروآ 

603 ، 22 ، 21 نهوک /  رنوآ 

469 ، 21 رواهنزیآ / 

75 یناهفصا /  هداز  هّللا  هیآ 

588 يالیزراب /  ماهاربا 

87 ودنوماکود /  ماهاربا 

295 طایخ /  میهاربا ،

465 گروندیس /  میهاربا 

113 ءایض /  یمیهاربا ،

182 زیزعلادبع /  دوعس ، نبا 

186 دومحم /  تاماشلاوبا ،

608 ، 606 ، 605 ، 604 ، 20 ، 13 رتکد / )  ) نیسح نایبارتوبا ،

538 دلاخوبا / 

538 یلعوبا / 

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
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هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 895 

http://www.ghaemiyeh.com


236 يزوللا /  دمحا ،

517 دلاخ /  دمحا 

607 ، 62 هفیلخ /  دمحا 

613 ص :

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
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185 شیورد /  دمحا 

212 نافوط /  دمحا ،

57 يدمحا / 

607 ، 352 ، 14 نامحرلادبع /  يدمحا ،

184 دمحم /  يدمحا ،

545 فسوی /  دمحا 

385 ، 381 ، 196 سیردا / 

507 ، 470 ، 469 ، 399 ، 398 ، 376 ، 170 ، 169 ، 57 ، 56 ، 5 ینومدا / 

112 نار /  ا -

126 لبرا / 

127 دمحا /  يوسرا ،

229 ، 147 نیسرا ،

127 نشیرا /  لوگرا 

230 ، 229 ، 116 نوگرا / 

361 فایلا / حیرا 

396 فایلئ /  اوویل »  » هیرا

78 يراهزا / 

13 رنرت /  دلیفسناتسا 

609 ، 56 ، 55 ، 54 ، 53 ، 40 نویتسا /  تراوتسا 

605 ، 21 نیرگ /  نویتسا 

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
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89 ، 88 نوتلا /  قاحسا 

464 ، 61 ، 5 يوز /  نب  قاحسا 

557 ، 573 ، 482 ، 60 ، 58 ، 5 نیبار /  قاحسا 

485 ، 60 ، 59 ، 5 ریماش /  قاحسا 

95 ، 61 ، 5 نووان /  قاحسا 

57 ، 56 ، 5 یفوه /  قاحسا 

585 يالیزراب /  قحسا 

574 ، 499 دسا / 

607 ، 54 نژیب /  يدسا ،

24 كاهاش /  لیئارسا 

605 ، 344 یضترم /  يدعسا ،

17 يزاغ /  هعبابر ، لیعامسا 

209 حاتفلادبع /  لیعامسا 

113 ناویس /  ا -

116 تودشا / 

608 ، 606 ، 605 ، 603 ، 287 ، 28 ، 23 نسحم /  یفرشا ،

463 لیروکشا / 

396 ، 58 ، 42 ، 30 ، 19 ، 5 لوکشا / 

186 ملاس /  ریشا 

61 ، 5 ریزتاک /  میئارفا 

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
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606 ، 31 رابنیا /  میارفا 

603 ، 427 ، 424 ، 369 ، 368 هینس /  میارفا 

186 دومحم /  تاماشلا ، یبا  يدنفا 

437 ، 410 ، 390 ، 388 ، 382 رکبلا / 

537 رباج /  ضیف  جاحلا 

116 ، 113 رادلا / 

536 لاعلا / 

24 لاتنایلیل /  .م  .درفلا 

127 ناهلا / 

206 سیکرس /  سایلا 

614 ص :
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412 فایلا / 

19 دلونرآ /  ازیلا 

606 ع / )  ) نیسح ماما 

75 ، 13 هر / )  ) ینیمخ ماما 

431 ، 430 ردص /  یسوم  ماما 

186 وس / هرق  لئوناما 

472 یناما / 

78 ، 73 يدجما / 

73 یفطصم /  يدجما ،

112 رولتوم /  ا -

396 ، 144 تیما / 

415 يدیما / 

125 دیمح /  يزیربت ، يدیما 

535 ، 531 نیما / 

354 قولاخ /  یلع  یکز  نیما 

535 ، 534 ، 533 يدیع /  نیما ،

75 رتکد / )  ) ینیما

537 ، 536 ، 535 ، 534 هبتنا / 

33 وردنا / 

603 نروبکاک /  یلسلووردنا 

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
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485 ، 481 ، 479 ، 470 ، 466 ، 461 ، 238 تاداسرونا / 

531 هتوبوا / 

126 رکایاتوا / 

549 هکوج /  نوجوا 

113 ینادحو /  ا -

116 لاروا / 

528 ، 527 ریمات /  ماهاروا 

126 نیدلارخف /  يالاتروا ،

126 نروا / 

528 يروا / 

32 یچالاف /  انایروا 

531 ، 292 یناربول /  يروا 

126 ایاکزوا / 

122 ولزوا / 

462 ینیو /  دلاوزوا 

534 ، 533 ، 532 ، 531 ، 528 نیما /  يدیع ،)  ) يدیا

134 داژن /  ناریا 

90 رینم /  دمحا  نوکیتریا ،

464 نوگریا / 

464 یللنوک /  نریا 

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
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90 يوص /  قآ  لوریا 

588 البازیا / 

51 رزیا / 

543 اسیا / 

88 خورب /  روداسیا 

40 يرئب /  رسیا 

527 ، 492 ، 469 ، 468 ، 467 ، 445 ، 443 ، 438 ، 428 ، 372 ، 288 ، 55 ، 54 ، 53 ، 51 ، 42 ، 40 ، 38 ، 4 لراه /  رسیا 

569 ، 513 ، 512 ، 511 ، 508 ، 455 ، 290 ، 58 نولآ /  لاگیا 

615 ص :

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
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116 ساکلیا / 

88 نمیگآ /  یلیا 

464 يدوهی /  ینیلوب  یلیا 

90 نیسرگ /  سانیا 

248 ، 227 یمامغ ، بویا 

60 ، 5 كاراب /  دوهیا 

------------

ب

588 نایروئراب / 

123 ولگوسورابراب / 

437 ، 413 ، 411 ، 410 ، 408 ، 407 ، 405 ، 396 ، 390 ، 389 ، 377 ، 376 ، 369 ، 368 ، 357 ، 352 ، 351 ، 349 ، 346 ینازراب / 

349 دومحم /  ینازراب ،

415 ، 413 دوعسم /  ینازراب ،

،408 ، 405 ، 404 ، 396 ، 388 ، 386 ، 384 ، 384 ، 383 ، 380 ، 379 ، 378 ، 372 ، 356 ، 350 ، 348 ، 347 ، 345 یفطصم /  ینازراب ،
441 ، 415 ، 411

138 يالزراب / 

285 رهوزراب / 

585 يالیزراب / 

596 ، 585 ارویگراب / 

601 يارویگراب / 

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 903 

http://www.ghaemiyeh.com


123 زالراب / 

528 ولراب / 

532 ، 531 ولراب /  خوراب 

481 یحارزیم /  خوراب 

79 ، 78 يدهم /  ناگرزاب ،

607 ، 438 ، 372 ، 371 ، 76 ، 75 ، 74 ، 73 ، 70 ، 54 ، 6 رومیت /  رایتخب ،

415 صاخارب / 

495 ، 479 ، 477 ، 476 فنژرب / 

545 داروگ /  تکرب 

606 ، 604 ، 187 ، 184 ، 183 ، 180 ، 178 ، 177 ، 176 سیئول /  درانرب 

88 موحان /  درانرب 

549 ، 532 يزنِکَم /  سورب 

429 يروخلا /  هراشب 

433 لیمج /  ریشب 

433 ، 19 نیگب / 

427 رولب / 

203 الب /  نب 

،285 ، 284 ، 283 ، 86 ، 85 ، 83 ، 58 ، 57 ، 55 ، 54 ، 53 ، 52 ، 51 ، 42 ، 41 ، 40 ، 38 ، 33 ، 30 ، 24 ، 22 ، 21 ، 5 دیوید /  نویروگ ، نب 
485 ، 465 ، 427 ، 344 ، 343 ، 292 ، 290 ، 289 ، 288 ، 287 ، 286

605 ، 372 ، 365 ، 345 ، 293 ، 292 ، 57 ، 56 ، 54 ، 53 ، 13 ، 12 سیروم /  نب 

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 904 

http://www.ghaemiyeh.com


488 ریضنلا /  ینب 

294 یمحله /  تنب  نیماینب 

465 یلبیگ /  نیماینب 

60 ، 5 وهایناتن /  نیماینب 

616 ص :

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 905 

http://www.ghaemiyeh.com


488 هظیرق /  ینب 

488 عاقنیق /  ینب 

322 هلفیک /  لول  ینب 

123 اروب / 

462 نایسبیج /  سروب 

468 هبیقروب / 

116 روتاگوب / 

553 ایسراگ /  دورگال  لیخ  يویلوب ،

410 ، 272 ، 250 نیدموب / 

591 ، 481 ، 400 ، 397 راهب / 

127 نیسح /  نارازآ ، یب 

------------

پ

528 ابمومول /  سیرتاپ 

115 زاپ / 

606 ، 141 ، 140 ، 76 ، 75 ، 73 ، 54 ، 6 نسح /  ناورکاپ ،

606 ، 76 همطاف /  ناورکاپ ،

75 هّللا /  حتف  ناورکاپ ،

23 زرپ / 

197 ، 196 هبیقروب /  تندیزرپ 

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 906 

http://www.ghaemiyeh.com


573 ، 486 ، 484 ، 483 ، 482 تاداس /  تندیزرپ 

465 کنارف /  ُلپ 

،481 ، 479 ، 478 ، 475 ، 456 ، 455 ، 437 ، 436 ، 435 ، 410 ، 357 ، 351 ، 123 ، 95 ، 78 ، 75 ، 66 ، 65 ، 9 ، 8 اضردمحم /  يولهپ ،
604 ، 573 ، 569 ، 557 ، 539 ، 521 ، 569 ، 551 ، 516 ، 515 ، 511 ، 485 ، 484 ، 482

608 ، 28 تیار /  رتیپ 

92 دیربیوف /  رتیپ 

431 لیامج /  ریپ 

ت

25 ، 17 لصتره /  رودوئت 

604 ، 24 دمحا /  نیدت ،

13 رنرت / 

55 ، 51 ریماز /  يوست 

605 ، 604 ، 32 یقتدمحم /  روپ ، یقت 

376 ، 251 نیسح /  مادص  یتیرکت ،

127 هلادبع /  سوروت 

583 دمحم /  یلکوت ،

ث

113 یتباث / 

ج

603 ، 368 میرکلادبع /  يرداج ،

88 رگیربما /  كاج 

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 907 

http://www.ghaemiyeh.com


90 ، 89 ، 88 یخمیک /  كاج 

465 گنیلراد /  ناج 

411 یلاناک /  ناج 

617 ص :

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 908 

http://www.ghaemiyeh.com


462 تیزاگ /  نایشبج 

462 لیم /  نایشبج 

126 ، 125 هلا /  تیانع  یلماع ، لبج 

84 کیلب /  .چادلارج 

605 کیلب /  .چا  دلارج 

606 ، 20 لاب /  جرج 

26 شوب /  جرج 

536 شبح /  جرج 

418 همطاف /  رفعج ،

508 دولج / 

431 لیامج / 

20 لیمج / 

607 دمحم /  مالکرهاوج ،

609 ، 185 هّللا /  تجح  یکدوج ،

528 وبُوازاک /  فزوج 

529 ، 528 وتوبوم /  فزوج 

551 ، 549 ، 532 اتاینک /  وموج 

128 رونام /  اناهوج 

90 ، 89 یخمیک /  يوج 

134 يریگناهج / 

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 909 

http://www.ghaemiyeh.com


19 ، 12 رتراک /  یمیج 

90 تیردنامک /  ناهیج 

------------

چ

533 رچنیپ /  نمپاچ 

ح

383 نارمع /  یجاح 

499 ، 454 ، 251 ، 238 ، 237 ، 214 ، 207 دسا /  ظفاح 

537 ، 510 شبح / 

316 نیسح /  يزاجح ،

78 یلاخلخ /  مالسالا  تجح 

608 ، 27 دومحم /  يدادح ،

438 ، 437 ، 349 رکبلا /  نسح 

242 يرمعلا /  نسح 

186 ، 185 قالخ /  نسح 

606 داشماک /  نسح ،

544 تلوگ /  نسح 

497 نیدلا /  جات  خیش  ینسح ،

459 اشاپ /  يدشر  نیسح 

244 دلاخ /  سابع ، نیسح 

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 910 

http://www.ghaemiyeh.com


603 ، 24 مساقلاوبادیس /  افرژ ،)  ) ینیسح

604 راتخم /  ینیسح ،

604 نیرسن /  یمکح ،

23 دومحم /  ظفاحلادبع ، یملح 

538 همیلح / 

585 روگ /  میح 

396 فکاول /  میح 

464 نامگرا /  مییح 

290 ولراب /  مییح 

618 ص :

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 911 

http://www.ghaemiyeh.com


62 ، 61 ، 5 نمزیاو /  مییح 

96 ، 61 ، 5 گوزتره /  مییح 

خ

462 ماخاخ / 

462 يدنفا /  موحان  ماخاخ 

492 لعشمدلاخ / 

468 ، 439 فچشورخ / 

334 یفخ / 

،395 ، 394 ، 393 ، 392 ، 391 ، 389 ، 333 ، 332 ، 331 ، 330 ، 329 ، 328 ، 327 ، 326 ، 324 ، 323 ، 156 ، 150 ، 51 یفوه /  یفخ 
533 ، 515 ، 510 ، 509 ، 499 ، 489 ، 486 ، 483 ، 456 ، 455 ، 413 ، 410 ، 396

295 نسحدمحم /  هداز ، يراسناوخ 

488 ربیخ / 

د

544 نسح /  جلاد ،

469 سلاد / 

516 نیدای /  ناد 

365 ارزع /  نیناد ،

453 پیترس / )  ) یبانجلا دواد 

603 ولمیرک /  دواد 

588 ارویگراب /  دیواد 

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 912 

http://www.ghaemiyeh.com


484 ، 338 ، 337 ، 334 نایاد / 

604 نمهب /  یسیوا ، تخد 

609 دمحا /  شیورد ،

605 ردیحریم /  هرد ،

543 هربود / 

122 وگود / 

185 ، 184 همنود / 

462 گیبوتوچب /  يد 

544 دمحا /  ینید ،

465 ، 464 ، 428 ، 21 نویروگ /  نب  دیوید 

604 ماب /  نوش  دیوید 

19 رلپیش /  دیوید 

519 ، 464 ، 430 ، 412 ، 96 ، 57 یخمیک / )  ) یچمیک دیوید 

21 نئورگ /  دیوید 

605 ، 433 ، 25 تسره /  دیوید 

ذ

415 یحیبذ / 

ر

608 ، 348 نسُلا /  تربار 

589 ، 478 نیبار / 

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 913 

http://www.ghaemiyeh.com


290 قاحسا /  نیبار ،

172 لبازیا /  دار 

619 ص :

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 914 

http://www.ghaemiyeh.com


75 رتکد / )  ) شنمدار

433 ، 20 ناتیا /  لئافار 

505 یلع /  عیبر 

366  / کیرآ بجر ،

584 ، 583 نیسح /  یبجر ،

608 ، 350 دمحم /  یبجر ،

415 هلا /  تمحر 

366 میوافر / )  ) میحر

607 ، 54 دوعسم /  یمیحر ،

113 ارآ /  مزر 

453 يدامح /  داشر 

127 دیجم /  هداز ، عیفر 

347 نوتنر / 

462 کیب /  يواطق  هیینر 

587 تربور / 

603 ، 16 نوسیروف /  ربور 

591 واهرم /  نبور 

588 ولغوچور / 

606 ، 605 نیسحدمحم /  یناحور ،

604 يدوراگ /  هژور 

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 915 

http://www.ghaemiyeh.com


608 ، 65 ریشدرا / رگنشور ،

605 لیهس /  یناحور ،

605 فیستنایمور / 

52 ، 41 ، 33 اولیش /  نویور 

43 يویز /  مواهر 

77 یحایر / 

608 ، 27 نوسکین /  دراچیر 

607 ، 22 لید /  نوا  یچیر 

428 ، 359 اولیش /  نوویر 

------------

ز

344 هداز /  عراز 

61 ، 5 رازاش /  نامیلس  ناملاز 

،479 ، 475 ، 374 ، 373 ، 352 ، 322 ریماز / 

12 کیبز / 

214 ، 197 فسوی /  نیعز ،

465 نیدلا /  یحم  ایرکز 

593 ، 55 ریمز / 

418 يریمز / 

418 یلیفارسا /  يریمز 

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 916 

http://www.ghaemiyeh.com


605 ، 12 دیشمج /  هنگنز ،

13 نیسحدمحم /  هبعکراوز ،

579 ، 503 ، 475 ، 56 ، 55 ، 51 ، 5 ریماز ، يوز 

62 ، 61 ییابیز / 

575 یعافر /  دیز 

604 نیدلا / ) یحموبا   ) قیدص نیدباعلا  نیز 

366 ، 43 يویز / 

ژ

459 یبنلآ /  لارنژ 

488 ، 457 یفوخ /  لارنژ 

620 ص :

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 917 

http://www.ghaemiyeh.com


513 ، 478 نایاد /  لارنژ 

563 تیزاگ /  لارنژ 

478 ویرای /  لارنژ 

397 فزوژ / 

128 نمدنل /  فزوژ 

396 ستنیول /  فزوژ 

186 كرت /  نوژ 

س

608 ، 350 دمحا /  يدجاس ،

574 ، 573 ، 512 ، 499 ، 485 ، 484 ، 480 ، 477 ، 476 ، 470 ، 461 تاداس / 

492 نوساس / 

243 ، 209 یلع /  عیبر  ملاس ،

605 ، 366 ، 365 ، 287 ، 286 ، 62 ، 56 ، 55 ، 53 ، 40 ، 39 ، 23 زتاک /  لیئوماس 

381 یماس / 

57 لاکتام /  تریاس 

12 سوریاس / 

589 لامک /  دبهپس 

606 ، 63 زنوسراپ /  ینوتنآرس 

603 ، 22 اضر /  يدمحمدیعس ،

606 ، 76 لیعامسا /  یمالس ،

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 918 

http://www.ghaemiyeh.com


295 ، 187 ، 185 ، 184 ، 16 اضریلع /  یهاشناطلس ،

609 ، 187 ، 186 ، 185 ، 184 ، 179 ، 178 دیمحلادبع /  ناطلس 

503 سوباق /  ناطلس 

605 فوناطلس / 

419 یناطلس / 

586 طسابلادبع /  نامیلس 

117 دایوا /  گیب -  میلس 

78 میرک /  یباجنس ،

463 سراوس / 

606 ناویلوس / 

117 ناموس / 

91 ریب /  کیوس 

134 نمهب /  ماهس ،

608 ابهص /  يدیهس ،

415 سوریس / 

115 ، 113 ناویس / 

ش

116 قئاش / 

96 گربنزیآ /  ایمهن  لوئاش 

543 زاملد /  ناباش 

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 919 

http://www.ghaemiyeh.com


95 ، 79 یج /  روپاش 

60 ، 32 ، 31 ، 30 ، 20 ، 5 نوراش / 

522 لال /  ماش 

127 دیجم /  ولماش ،

492 نیسح /  هاش 

57 ، 53 ، 52 ، 51 ، 41 ، 40 ، 39 ، 38 ياش / 

433 الیتش / 

621 ص :

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 920 
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40 توئیدییا /  تورش 

44 یلالک /  نوچاتیب  تورش 

40 نوهاتیباه /  تورش 

61 هدیرش / 

607 ، 62 ، 54 دمحم /  هدیرش ،

497 ، 435 ، 180 نیسح /  فیرش 

605 ، 24 دیجم /  فیرش ،

183 ، 182 هکم /  فیرش 

134 یمیمص /  بیعش 

451 یجاردلا /  يدومح  قیفش 

452 هط /  یچرکش ،

497 یلتوقلا /  يرکش 

237 فسوی /  روکش ،

415 بیکش / 

23 هلا /  تمعن  یناهفصا ، بیکش 

488 حاولش / 

19 فورگآ /  ومولش 

605 ، 21 دومحم /  سمش ،

588 نورود /  لیئومش 

126 نورموش / 

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 921 

http://www.ghaemiyeh.com


608 ، 27 هّللا /  تزع  ادیهش ،

113 یمالسالا / خیش 

241 ، 205 هفیلخ /  خیش 

463 هّللا /  لضف  خیش 

543 كاریش / 

130 ریما /  یتالیش ،

54 ، 53 ، 52 ، 51 ، 41 ، 39 ، 4 اولیش / 

606 ، 427 ، 532 ، 396 ، 60 ، 59 ، 58 ، 23 ، 5 زرپ /  نومیش 

605 ، 433 ، 432 ، 21 ، 20 رفیش /  نومیش 

360 بیبح /  ینومیش ،

53 ، 51 ، 50 ، 48 ، 45 ، 44 ، 42 ، 40 ، 38 تب /  نیش 

------------

ص

587 ، 584 تایایتچ /  حلاص 

452 دبهپس / )  ) شامع يدهم  حلاص 

607 ، 62 سیرج /  يربص 

 / مادص

589 هیردص / 

463 لیعامسا /  اشاپ ، یقدص 

16 نیدباعلا /  نیز  قیدص ،

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 922 
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606 ، 293 دیجم /  جاتافص ،

416 روپنایدمص / 

95 نویص / 

ض

،377 ، 376 ، 375 ، 374 ، 373 ، 368 ، 366 ، 352 ، 339 ، 323 ، 322 ، 172 ، 171 ، 170 ، 169 ، 147 ، 55 ، 51 ، 5 ریماز / )  ) ریمض
،480 ، 479 ، 478 ، 477 ، 475 ، 474 ، 473 ، 472 ، 471 ، 432 ، 406 ، 405 ، 404 ، 388 ، 387 ، 383 ، 382 ، 381 ، 379 ، 378

622 ص :

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 923 

http://www.ghaemiyeh.com


581 ، 579 ، 560 ، 511 ، 510 ، 503 ، 489

16 رتکد / )  ) دیرفلاوبا ینیدلاءایض ،

ط

369 ینابلاط / 

589 پیترس / )  ) یسربط

236 یفطصم /  سالط ،

491 لالط / 

606 ، 63 دومحم /  یعولط ،

380 ناینافوط / 

127 لامک /  نارایط ،

ع

545 ، 544 ، 543 ، 437 ، 436 فراع / 

437 ، 357 ، 349 ، 198 نمحرلادبع /  فراع ،

436 ، 357 ، 349 مالسلادبع /  فراع ،

544 ، 543 ، 542 ، 540 یلع /  فراع ،

214 زئافلا /  فکاع 

609 یقنیلع /  یناخیلاع ،

584 دوعسم /  یناخیلاع ،

584 ونیم /  یناخیلاع ،

284 رنرت /  نب  سوماع 

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 924 

http://www.ghaemiyeh.com


472 یچشرف /  يدابع 

378 هرهچیرپ /  یچشرف ، يدابع 

537 فیطللادبع /  قزارلادبع 

505 لیعامسا ، حاتفلادبع 

469 ، 449 ، 448 ، 445 ، 444 ، 443 ، 441 ، 436 ، 390 ، 372 ، 371 ، 357 356 ، 349 ، 346 مساق /  میرکلادبع 

604 ، 32 دومحم /  میرکلادبع 

492 ، 435 ، 182 هّللادبع / 

62 ، 61 یهللادبع / 

604 لیعامسا /  یهللادبع 

498 ، 495 ، 493 ، 469 ، 468 ، 467 ، 485 ، 461 ، 443 ، 438 ، 436 ، 285 ، 198 ، 145 ، 18 لامج /  رصانلادبع ،

354 رداقلادبع /  دحاولادبع ،

545 ، 544 نیمک /  هلادبع 

240 رمع /  نامثع 

606 ینوراق /  ناندع 

495 تافرع / 

40 ماسق /  نیدلازع 

39 نیناد /  ارزع 

62 ، 5 نمزیاو /  رزع 

523 ، 522 يرزع / 

89 حراک /  زیزع 

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 925 
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113 قئاش /  ع - 

415 يوارقع / 

609 هّللادسا /  مَلَع ،

73 ایک /  يولع 

623 ص :

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 926 
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غ

603 هعبابر /  لیعامسا  يزاغ 

ف

460 قوراف / 

607 ، 64 نودیرف /  یمطاف ،

603 ، 17 اضردمحم /  یمطاف ،

117 ياف / 

112 یکلیا /  ف - 

418 هلادبعرجف / 

499 ، 138 ، 120 ، 68 نایزارف / 

419 سنمور /  کیردرف 

608 ، 435 ، 410 ، 352 ، 351 ، 350 ، 346 ، 95 ، 79 ، 78 ، 76 ، 74 ، 73 ، 71 ، 70 ، 68 ، 67 ، 66 ، 64 ، 63 نیسح /  تسودرف ،

589 مازرف / 

586 يدورام /  دیرف 

126 نسیرف / 

186 تربلآوینتاگ /  نویلاوف ،

605 راتساریورس / )  ) فوکیلبوف

489 دهف / 

477 یمهف / 

127 شوموکوا /  یمهف 

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 927 
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497 ، 436 ، 390 ، 250 ، 245 ، 241 ، 208 ، 202 ، 198 ، 196 ، 182 لصیف / 

464 ، 460 دمحا /  داؤف ،

354 ینایداؤف / 

ق

503 سوباق / 

127 ، 126 ، 125 گنشوه /  راجاق ،

449 ، 448 ، 446 ، 444 ، 443 ، 442 ، 441 ، 440 ، 439 ، 436 مساق / 

436 پیترس / )  ) مساق

هلالادبع 436 مساق 

605 ، 25 میحر /  نایمساق ،

605 ، 85 رباص /  یمساق ،

349 دمحمدیعس /  یضاق 

348 ، 346 دمحم / یضاق 

607 ینارفعز /  سبق 

507 ، 503 ، 483 ، 470 ، 388 ، 271 ، 262 ، 251 ، 210 ، 209 یفاذق / 

362 ، 360 نارماک /  یغاد ، هرق 

62 ، 6 یسوم /  باصق ،

92 رباص /  هداز ، یلق 

366 یبهذ /  يدنق » »

537 هبک /  رصیق 

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 928 
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ك

604 ، 485 ، 462 ، 19 ، 13 ، 12 یمیج /  رتراک ،

624 ص :

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 929 
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605 خودراک / 

538 ، 508 سولراک / 

379 ، 378 ، 122 نوراک / 

575 ورتساک / 

361 ، 359 ، 355 ، 351 ، 343 ، 294 ، 288 ، 286 ، 285 ، 56 ، 54 ، 53 نروبکاک / 

379 ناهالاک / 

58 يروداک /  جلاک 

459 نیسح /  ناطلس  لماک ،

116 زوماک / 

431 ، 385 نوعمش /  لیماک 

26 ازیلودناک / 

137 ، 136 ، 132 ، 123 ، 119 ، 112 ، 109 ، 69 هواک / 

472 ، 322 هواک / 

123 هبِک / 

116 نورک / 

427 لاتسیرک / 

322 ، 295 دواد /  ولمیرک ،

382 زازک / 

574 ، 570 ، 499 ، 483 ، 482 ، 480 ، 471 ، 409 ، 412 ، 411 ، 407 ، 355 يرنه /  رجنیسک ،

122 ناکیلِک / 

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 930 
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589 ، 183 یفطصم /  لامک ،

485 ، 467 ، 465 دیوید /  پمک 

548 یخیمک / 

485 ، 461 تِسنِک / 

122 ننِک / 

123 یلاروک / 

122 مِروک / 

589 ریبک /  شوروک 

396 ناخریدب /  یلع  نارموک 

543 لیورومود /  ووک 

123 الگویساکایوک / 

138 نهک / 

323 ، 252 رجنیسیک / 

322 هلفیک / 

605 فیتکیک / 

،548 ، 519 ، 505 ، 484 ، 483 ، 464 ، 431 ، 361 ، 339 ، 337 ، 336 ، 335 ، 334 ، 333 ، 326 ، 324 ، 291 ، 96 یخمیک / )  ) یچمیک
596 ، 595 ، 588 ، 549

433 مینوویک / 

------------

گ

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 931 
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564 ، 563 ، 122 تیزاگ / 

186 ماهاربآ /  تنالاگ ،

587 ، 586 روپ /  يویل  یجرگ 

471 ، 290 ، 289 ، 58 ، 30 ریام /  ادلگ 

30 نوسریام /  ادلگ 

90 ناری /  دناوگ 

156 ، 150 چوکروگ / 

126 روگنوگ / 

625 ص :

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 932 
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604 ، 24 نارآ /  نویدیگ 

588 الیگ / 

537 اگرالا /  لیگ 

ل

605 فورازال / 

465 نوال / 

120 فابل / 

95 ، 28 دلیچور /  روتکیو  درل 

33 نروبکاک /  یلسل 

608 ، 62 ، 20 ، 19 رنرب /  ینل 

559 ، 558 ، 557 ، 528 ، 292 یناربول / 

122 ، 116 نِِول / 

527 ، 396 ، 292 ، 285 ، 58 ، 54 ، 42 ، 30 ، 19 ، 5 لوکشا /  يول 

605 فیدیبیل / 

606 ینتراک /  کم  نوتیل 

113 یناوقیل / 

603 لاتنایلیل / 

528 ، 527 ، 285 ، 284 رُویل / 

605 چاک /  ورایویل 

584 روپ /  يویل 

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 933 
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م

519 وئام / 

288 دلپ /  یتام 

126 نیترام / 

607 ، 64 یکسورویزاگ /  .ج  .كرام 

608 ، 65 گنیال /  تراگرام 

608 ، 66 سینوز /  نیورام 

198 سویراکام / 

113 نوروا /  م - 

591 ، 520 ناهام / 

529 ریام / 

113 زاپ /  م - 

126 هتم / 

588 یبحم / 

242 ینیعلا /  نسحم 

538 دمحم / 

606 ظفاحلادبع /  یملح  دمحم 

586 لیلخ /  دمحم 

212 دواددمحم / 

485 ، 484 ، 475 ، 573 ، 456 هاش /  اضردمحم 

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 934 
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91 نیدلارون /  دمحم 

589 يدمحم / 

389 ، 387 ، 385 ، 382 دومحم / 

356 دومحم /  حلاص  دومحم 

472 ، 383 ، 378 ، 125 یلع /  طیحم ،

608 ، 607 ، 66 سابع /  ربخم ،

416 هیرا /  دارم 

363 یضترم /  ییاضترم ،

626 ص :

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 935 
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360 قاحسا /  یناخدرم ،

415 ، 385 ، 382 ، 380 دوعسم / 

606 نیسحمالغ /  بحاصم ،

77 ، 65 قدصم / 

356 یلع /  یفطصم 

472 ، 314 ، 245 ، 171 ، 170 ، 147 ، 145 ، 140 ، 139 ، 79 ، 74 ، 6 دضتعم / 

79 ، 68 ، 6 یلع /  دضتعم ،

588 نیدلا /  سمش  یتفم ،

599 ، 561 ، 455 ، 146 ، 78 ، 56 ، 6 رصان /  مدقم ،

538 لبرقم / 

533 ، 532 يزنِکَم / 

،449 ، 448 ، 447 ، 445 ، 443 ، 442 ، 435 ، 372 ، 367 ، 272 ، 271 ، 236 ، 214 ، 213 ، 212 ، 208 ، 207 ، 201 ، 198 نیسح /  کلم 
574 ، 558 ، 557 ، 512 ، 510 ، 495 ، 494 ، 493 ، 492 ، 491

489 دلاخ /  کلم 

492 ، 491 ، 435 ، 52 هّللادبع /  کلم 

464 ، 461 قوراف /  کلم 

489 ، 495 ، 435 ، 245 ، 241 ، 202 ، 198 ، 196 لصیف /  کلم 

463 ، 462 داؤف /  کلم 

604 اضردمحم /  یکلم ،

485 ، 466 ، 461 ، 418 ، 292 ، 290 ، 59 ، 58 ، 30 ، 20 ، 19 ، 5 نیگب /  میخانم 

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 936 
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13 سینا /  روصنم ،

410 روپروصنم / 

68 ردق /  روصنم 

127 نویامه /  روصنم ،

338 ، 337 ، 336 ، 335 ، 334 ، 333 ، 325 ، 324 ، 292 ، 291 مایرام /  هلیاه  وتسیگنم 

529 وکس /  هسسوتوبوم 

116 يوسوم / 

75 یسوم / یناهفصا ، يوسوم 

459 يواطق /  یسوم 

585 لیخام /  یسوم 

513 ، 484 ، 339 ، 337 ، 345 ، 344 ، 292 ، 291 ، 290 ، 54 ، 25 نایاد /  هشوم 

128 زار /  هشوم 

492 نوساس /  هشوم 

588 زتاش /  هشوم 

465 ، 344 ، 58 ، 30 ، 24 ، 5 تراش /  هشوم 

24 كوترش /  هشوم 

62 ، 6 فاستاک /  هشوم 

464 ، 463 يریصوم / 

522 وج /  يولوم 

54 تیمآ /  ریئ  هم 

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 937 
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606 ، 31 دیعسریم /  ینارجاهم ،

415 يدهم / 

604 ییابیز /  يدهم 

292 يرزع /  ری  هم 

55 ، 54 ، 51 ، 4 تیمآ /  ریام )  ) ری هم 

627 ص :

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 938 
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92 تسیا /  لدیم 

541 یلع /  هاریم ،

450 یکسردنفریم / 

481 يارزیم / 

529 ساهویم / 

------------

ن

------------------

214 نامیلس /  یسلبان ،

198 بلاط /  یجان 

419 ، 418 میحانم /  یجان 

540 ینومدا /  موخان 

112 لارا /  ن - 

462 یلزان / 

607 ، 495 ، 494 ، 493 ، 468 ، 467 ، 461 ، 447 ، 446 ، 445 ، 443 ، 442 ، 441 ، 439 رصان / 

606 یبیشاشن /  نیدلارصان 

412 رجنیسک /  یسنان 

171 ، 170 توان / 

122 نووان / 

539 ، 507 ، 469 ، 397 ، 57 ، 56 ، 5 ینومدا /  موهان 

یتاعالطا ياه  سیورس  كاواس ، داسوم ، كرتشم  تایلمع  رارسا  لیئارسا : ینوماریپ  يژتارتسا 
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535 یبوریان / 

607 ، 67 یقت /  دار ، يراجن 

138 یموجن /

461 بیجن / 

419 هصنفریذن / 

76 کلامملادیمع / )  ) دمحم يریصن ،

،331 ، 330 ، 329 ، 328 ، 327 ، 326 ، 324 ، 323 ، 322 ، 210 ، 172 ، 171 ، 78 ، 77 ، 76 ، 74 ، 73 ، 56 ، 54 ، 6 هّللا /  تمعن  يریصن ،
،478 ، 475 ، 472 ، 457 ، 430 ، 408 ، 407 ، 405 ، 404 ، 400 ، 387 ، 383 ، 377 ، 375 ، 374 ، 367 ، 366 ، 352 ، 333 ، 332

593 ، 579 ، 577 ، 573 ، 569 ، 558 ، 551 ، 536 ، 533 ، 519 ، 516 ، 515 ، 507 ، 501 ، 486 ، 481 ، 479

27 یکسماچ /  ماعن 

356 دلاخ /  يدنب ، شقن 

468 همورکن / 

127 سابع /  يزامن ،

244 رفعج /  يریمن ،

608 یکسماچ /  ماون 

436 ، 349 ، 346 دیعس /  يرون 

605 نیکچین / 

471 ، 411 ، 355 دراچیر /  نوسکین ،

587 ، 412 ، 361 ، 359 ، 95 ، 79 ، 71 ، 70 بوقعی /  يدورمین ،

------------
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و

463 وبما /  موک  يداو 

134 سابع /  ینادحو ،

553 دیروگیف /  اتسیتاب  وَاوخ  و 

575 ، 538 ، 537 دادح /  عیدو 

236 ، 214 ، 212 ، 211 لتلا /  یفصو 

459 یکسنیتوباژ /  ریمیدالو 

628 ص :
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289 ، 96 ، 86 ربکا / یلع  یتیالو ،

123 روگنو / 

88 وکه /  یلاتیو 

607 یکسفورتسا /  روتکیو 

418 میحانم /  ارذع  روتکیو 

419 ، 418 ، 417 میحانم /  روتکیف )  ) روتکیو

538 هسوب /  دیرفلیو 

63 ناویلوس /  مایلیو 

410 سارکوش /  مایلیو 

407 یبلک /  مایلیو 

409 فودارگونیو / 

ه

493 ، 449 ، 448 ، 445 ، 443 ، 438 ، 372 ، 55 ، 54 ، 53 ، 51 ، 42 ، 40 ، 38 ، 4 لراه / 

435 یمشاه / 

71 پیترس / )  ) یمشاه

491 نیسح /  نب  هّللادبع  یمشاه ،

464 اناگاه / 

122 يِولاه / 

547 ، 292 ، 291 ، 289 یسالس /  هلیاه 

547 ، 292 مایرام /  هلیاه 
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اقیرفآ هنایمرواخ و  رد  یپویتا  هیکرت و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 951ناهفصا   هحفص 942 

http://www.ghaemiyeh.com


112 وتاگوب /  ه -

113 یتیاده / 

116 نارِه / 

469 رتره / 

25 ، 17 لصتره / 

378 زمله /

609 ، 26 ، 25 دروف /  يرنه 

608 ، 86 اضرلادبع /  يودهم ، گنشوه 

561 ، 534 ، 533 ، 509 ، 498 ، 486 ، 455 ، 413 ، 407 ، 57 ، 56 ، 51 ، 5 یفوخ / )  ) یفوه

571 ، 76 سابعریما /  ادیوه ،

608 ، 495 ، 345 نینسحدمحم /  لکیه ،

ي

537 اجرالا /  لیئای 

589 پیترس ، / )  ) ویرای

510 ، 495 ، 58 تافرع /  رسای 

488 یفای / 

605 ، 372 ، 365 ، 345 ، 293 ، 292 ، 57 ، 56 ، 54 ، 53 ، 13 ، 12 کلب /  نای 

285 توناراهآ /  تویدی 

586 دمحم /  يدزی ،

418 مساج /  فسوی  بوقعی 
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528 يروی / 

532 نئاس /  فسوی 

462 اشاپ /  يواطق  فسوی 

608 ، 348 میهاربا /  یسنوی ،

112 لیگای /  وی -

43 یباکره /  تفاشوهی 

629 ص :
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هشقن
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 951زکرم  هحفص 948 

http://www.ghaemiyeh.com


یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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